
69جلسه دفاع پروپوزال دانشجویان ورودی   

 ومد چهارشنبهروز طراحی و ساخت مهندسی گرایش جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان 

برگزار می گردد. زمان ارائه برای  61در بلوک همایش ها سالن شماره راس آبان ماه 

 دانشجویان نکات زیر را رعایت نمایند: لطفًا دانشجویان هر گرایش در جدول آمده است.

( در 97و  91حضور تمام وقت برای کلیه دانشجویان مهندسی مکانیک )ورودی های  -6

 دفاع گرایش مربوطه الزامی است. جلسه 

دقیقه تعیین گردیده و دانشجو ملزم است تمامی مطالب مورد  61زمان ارائه هر دانشجو  -2

 هد.نیاز را در همین زمان ارائه د

 دانشجویان باید فایل پاورپوینت ارائه خود را بر اساس مطالب زیر تهیه نمایند:  -3

عنوان، مقدمه، مروری بر تحقیقات گذشته، بیان مسئله اهداف و ضرورت انجام تحقیق، 

 روش تحقیق، برنامه زمانبندی

  



8-01:11ساعت   ،2/8/69 چهارشنبه،  گروه طراحی و ساختارائه پروپوزال دانشجویان   

نام و نام  زمان ارائه موضوع استاد راهنما استاد مشاور داور

خانوادگی 

 دانشجو

  5:68-5:11  سخنرانی مدیرگروه 

تحلیل دینامیک و کنترل ربات  دکتر دهقانی دکتر کاراموز دکتر جمعه زاده

 پوشیدنی توانبخشی شانه

5:28-5:68  فرزان رکنی 

بهینه سازی عملکرد گریت  جمعه زاده دکتر دکتر رضائی زاده دکتر کارآموز

اسیا نیمه خودشکن مجتمع 

 مس میدوک

 حسام شوقیان 1-5:31::5

طراحی و تهیه اسناد فنی  دکتر رضائی زاده دکتر جمعه زاده دکتر احمدی

ساخت ماشین پاتیل ذوب 

 خاتون آباد

5:88-5::8 مد مهدی صافی حم 

 زاده

طراحی و ساخت موتورهای  دکتر کاراموز دکتر دهقانی دکتر جمعه زاده

دوار با استفاده از آلیاژهای 

 حافظه دار

9:61-9  الهام سلیمانیان 

بررسی اثر شکل هندسی هورن  دکتر جمعه زاده دکتر رضائی زاده دکتر دهقانی

بر عملکرد دستگاه تنش زدایی 

 آلتراسونیک

9:28-9:68  مسعود حمزه 

ررسی علت خرابی یاتاقان ب دکتر رضائی زاده دکتر جمعه زاده دکتر احمدی

سیستم  9نوار نقاله شماره 

انتقال مواد مجتمع مس 

 سرچشمه

9::1-9:31  فائزه محمود آبادی 

پیاده سازی ضمنی معادله  دکتر کاراموز دکتر دهقانی دکتر احمدی

ساختاری سه بعدی آلیاژهای 

حافظه دار بر مبنای تئوری 

 میکرو صفحه

9:88-9::8 محمد اشرف  

 گنجویی

 

 

 

 

 

 



 

04:11-03:41، ساعت 2/8/69 چهارشنبه ،گروه مهندسی طراحی و ساختروپوزال دانشجویان ارائه پ  

نام و نام  زمان ارائه موضوع استاد راهنما استاد مشاور داور

خانوادگی 

 دانشجو

مدل سازی دینامیکی  دکتر دهقانی دکتر کاراموز دکتر رضائی زاده

نوعی از ربات های 

های پیوسته با محرک 

 کابلی

63:21-63:61  ساسان توکلی 

بررسی ارتعاشات  دکتر جمعه زاده دکتر رضائی زاده دکتر دهقانی

غیرخطی گرافین 

 موجدار تک الیه

63:38-63:28 مرتضی شیخ  

 شعاعی

بهینه سازی عملکرد  دکتر رضائی زاده دکتر جمعه زاده دکتر کاراموز

ترومل آسیای نیمه 

خودشکن تغلیظ مجتمع 

میدوکمس   

63:81-63::1  پوریا زارع 

ساخت و خصیصه یابی  دکتر کاراموز دکتر دهقانی دکتر رضائی زاده

ساختارهای مشبک فلزی 

با استفاده از روش تولید 

 افزودنی غیرمستقیم

6::18-63:88 احمد رضا  

 کشاورز

اندازه گیری تنش  دکتر رضائی زاده دکتر جمعه زاده دکتر احمدی

شیارزنی پسماند به روش 

با استفاده از روش 

 عددی

6::21-6::61 صدیقه  

 شهریارپناه

طراحی و مدلسازی  دکتر دهقانی دکتر کاراموز دکتر جمعه زاده

دستگاه توانبخشی 

مفاصل و ماهیچه های 

 بزرگ بدن

:38:6-6::28  منصور غالمپور 

 

 


