چهارشنبه (1396/09/29سمينار )1
انرژي  3گروه 1
 22/9/1390سمينار
تبديل
سمينارسه شنبه
سمينار تبديل انرژي
عنوان

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

ساعت

نشست  1تبديل انرژي مسئول جلسه دكتر مرتضوي

دانشجو
عليرضا قوامی نيا

مقايسه پايداري روش هاي مختلف شبكه ي بولتزمن ،در شبيه سازي جريان هاي سيال با اعداد رينولدز متفاوت

اشرفی زاده

پيشه ور

8:00

محمدرضا فضائلی

بررسی عددي اثر توزيع زبري بر زاويه تماس براي سطوح فوق آبگريز

نيلی

چينی

8:20

علی محمدي

شبيه سازي و بهينه سازي توزيع هوا و انتقال حرارت در سرورهاي مستقر در قفسه يک مرکز داده

اشرفی زاده

سوهانكار

8:40

عليرضا بهمنی

شبيه سازي ادي هاي بزرگ جريان سيال و انتقال حرارت از دو سيلندر کنار هم با طول محدود متصل به ديوار
بررسی آزمايشگاهی برداشت انرژي از دستگاه پيزوالكتريک انعطاف پذير متصل به تير يک سر درگير هنگام عبور موج

سوهانكار

اشرفی زاده

9:00

شهريار کاظمی

سطحی در کانال آب

حسين شهبازي
مهدي فتحی دهكردي
رضا زارعی
ايمان امراللهی

توکلی نژاد -نيلی

نشست  2تبديل انرژي مسئول جلسه دكتر اشرفی زاده

دانشجو
جواد زارع احمدآبادي

استراحت

9:20

سوهانكار

دوازده امامی

10:00

بررسی عددي انتقال حرارت مينی کانال سه بعدي انحنادار با جريان آب /نانو سيال و سطوح آبگريز
بررسی عددي جريان سيال و انتقال حرارت عبوري از سيلندرهاي مستطيلی با طول محدود متصل به ديوار با استفاده از

سوهانكار

اشرفی زاده

10:20

متفاوت
طراحی و ساخت يک مخلوط کننده سوخت و هوا براي يک مشعل متخلخل  5کيلو وات

دوازده امامی

توکلی نژاد

10:40

دوازده امامی

سوهانكار

11:00

طراحی و ساخت سيستم ذخيره ساز انرژي گرمايی زئوليتی و بررسی اثر پارامترهاي مختلف بر عملكرد آن

عالم رجبی

دوازده امامی

11:20

شبيه بزرگ
ادي هاي
بررسیسازي
شبيه
سازي عددي احتراق مشعل متخلخل و عملكرد مشعل متخلخل با مشخصه هاي محيط متخلخل
تجربی و

استراحت
نشست  3تبديل انرژي مسئول جلسه دكتر توكلی نژاد

دانشجو
نرگس احمدي ارجنكی

مدلسازي تعامل سيال -سازه ( )FSIآنوريزم مغزي :بررسی پارامترهاي مورفولوژيک و هموديناميک

پيشه ور

الهوتی

13:00

حميدرضا آقائی قهفرخی

شبيه سازي دو بعدي تغيير شكل سلولل ويسكواالستيک تحت اثر امواج آکوستيک

پيشه ور

الهوتی

13:20

اميررضا پناهی

بررسی عددي و تجربی توليد قطرات ويسكواالستيک در روش الكترواسپري

پيشه ور

توکلی نژاد

13:40

پيشه ور

شيرانی -شفيعی

14:00

سيدامير حسين موسوي

شخصی سازي مدل هاي رياضی رشد تومورهاي مغزي گليوبالستوما به وسيله ي عكس هاي ام آرآي و سی تی اسكن

بيماران

نام و نام خانوادگی

انرژي 22/9/1390سمينار 3
انرژي سه شنبه
سمينار تبديل
چهارشنبه (1396/09/29سمينار )2
تبديل
سمينار
عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

عالم رجبی

زيلويی

8:00

کاظم حيمی

آناليز انرژي نيروگاه دودکش خورشيدي در اب و هواي اصفهان

صابونچی

عالم رجبی

8:20

فرشيد رمضانی

تحليل ترموديناميكی و اگزرژي دستگاه هاي آب شيرين کن با سيكل رطوبت زنی و رطوبت زدايی
شبيه سازي عددي جريان هوا در شكاف هوايی (بين روتور و استاتور) موتورهاي القايی و بررسی تاثيرات آن بر خنک کاري

صابونچی

عالم رجبی

8:40

صابونچی

دوازده امامی

9:00

اشرفی زاده

دوازده امامی

9:20

نشست  4تبديل انرژي مسئول جلسه دكتر دوازده امامی

دانشجو
محمدجواد ادهم

عليرضا صاحب هنر
سجاد کمره اي

بررسی تجربی عوامل موثر بر توليد بيوگاز از فضوالت حيوانی

موتور
تدوين و توسعه ابزار توليد خودکار شبكه عددي براي کاربرد در صنايع خودرو و هوافضا در نرم افزار اپن فوم
استراحت

ساعت

نشست  5تبديل انرژي مسئول جلسه دكتر صابونچی

دانشجو
سعيده سادات حسينی

تحليل عددي سه بعدي قطرات شكل پذير معلق در يک کانال شيب دار در اعداد رينولدز محدود

مرتضوي

پيشه ور

10:00

علی فاضل نجف آبادي

شبيه سازي دو بعدي تقطير يک حباب در يک کانال عمودي به روش رديابی جبهه
مطالعه عددي و خير خطی ناپايداري کلوين هلمهولتز سطح مشترك دو جريان غير قابل اختالط در حالت سه بعدي به

مرتضوي

دوازده امامی

10:20

مرتضوي

سوهانكار

10:40

توکلی نژاد

سليم پور

11:00

سيد امير حسينی
محمدصادق بكايی
فاطمه مساح

روي جبهه
پيش
وش
مكانيكی داربست مهندسی شده بافت عروق با عروق خونی طبيعی با استفاده از شبيه سازي برهم کنش
خواص
مقايسه
جامد و سيال

بهينه سازي ميكروکانال سه قسمتی دواليه اي جاذب حرارت

11:20

سليم پور -توکلی نژاد

استراحت

دانشجو

نشست  6تبديل انرژي مسئول جلسه دكتر سوهانکار

مسعود علی خاصی

بررسی عددي و تجربی يک نوسان ساز جريان سيال جهت برداشت انرژي با وصله ي پيزوالكتريک

نيلی -تيكنی

شيما محمودي راد

بررسی عددي جريان غير پاياي کوئت تيلور با سرعت تناوبی استوانه ي داخلی

شيرانی

فتحی -پيشه ور

13:20

سيما نصيرزاده

بررسی عددي و مقدماتی تشكيل فوم تر و مطالعه ساختارهاي جريان و رفتارهاي فيزيكی مسأله

شيرانی

فتحی -اشرفی زاده

13:40

ايمان نكوئی اصفهانی
دانشجو
ليال شاه سواري
فاضل شعبانی
سيدجوادموسوي

استراحت

13:00

14:00

شيرانی

نشست  7تبديل انرژي مسئول جلسه دكتر شيرانی
مدلسازي و شبيه سازي رشد تومور با استفاده از روش level setو با در نظر گرفتن مرحله ي رگ زايی و تأثيرات
ميكرومحيط تومور
بررسی جدايش سه ذره در يک ميكروکانال مارپيچ تحت تأثير نيروهاي هيدروديناميكی و نيروهاي ناشی از امواج صوتی به
روش عددي
شبيه سازي ديناميک مولكولی پوشش دهی پليمري نانو ذرات و بررسی تاثير آن بر پايداري نانو سيال

پيشه ور

اشرفی زاده

14:30

ثقفيان

پيشه ور

14:50

پيشه ور

فرخ پور

15:10

سمینار طراحی کاربردی و ساخت چهار شنبه (1396/9/29سمینار )4
نام و نام خانوادگی
دانشجو

عنوان
نشست  1طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر سیالنی

مصطفی عزیزی ثالث

مطالعه ی تجربی و مدل سازی آسيب در فوالد دوفازی با دیدگاه ميكرو

سعيد انتظاری

ارائه مدل های دیناميكی و اجزاء محدود به منظور طراحی کفی کفش بر اساس پارامترهای بایومكانيكی

رضا یزدخواستی

مطالعه تجربی و عددی شكل دهی نيم کره با قالب کشش عميق گرم از ورق Ti-6AI-4V

استاد راهنما
جعفری

استاد مشاور
عطاپور

8:00

جعفری
سلمانی تهرانی -لنجان نژادیان

8:20

جعفری

8:40

سلمانی تهرانی

آرمان عليخانی

مدلسازی اجزای محدود ماده ترکيبی فوالد  CFRP -در مقياس مزو

جعفری -مصدق

مهدی حجاری

تحليل و ساخت کامپوزیت های شبكه ای لوله ای شكل با ساختار شش ضلعی

جعفری

شيخ زاده

محمد مهدی نساج پور

شبيه سازی فرآیند ساخت لوله های مانسمان به کمک مدل های آسيب وابسته به دما و نرخ کرنش

مشایخی

جعفری

دانشجو

ساعت

9:00

استراحت

9:20
9:40

نشست  2طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر جمشیدیان

بهنام اعظمی

بررسی عددی و تجربی اثر الگوی سطح بر عملكرد ترایبولوژی قطعات مكانيكی در رژیم روانكاری مخلوط

اکبرزاده -اصفهانيان

صادق رستمی

بررسی عددی و تجربی سایش در مكانيزم پيرو و بادامک در حضور روانكار

اکبرزاده

اصفهانيان

محمدجواد ربيعی

مدلسازی تاثير زبری سطح فيلم های نازک بر تست فرورفتگی

سيالنی -اکبرزاده

محمد ستاری

مدلسازی سایش در آلياژهای حافظه دار

کدخدایی -اکبرزاده

اصفهانيان

11:20

محمد کمالی

توليد نيكل -تيتانيوم به روش ساخت افزودنی

کدخدایی -فروزمهر

بدرسمای

11:40

دانشجو

10:20
11:00

استراحت

نشست  3طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر قائی

ریحانه غالمی

بررسی تئوری و تجربی نانوروانكارها تحت رژیم االستوهيدرودیناميک با روش تقسيم بار

10:40

ضيایی راد -اکبرزاده

13:00

ميالد عشوریان

تحليل اجزاء محدود غير خطی استحاله فازی مارتنزیتی در حضور حفره دایروی

جوانبخت

ضيائی راد

13:20

حسين رهبر

مدلسازی المان محدود غير خطی استحاله های فازی مارتنزیتی سطح و تنش القایی بر پایه تئوری کرنش بزرگ

جوانبخت

ضيائی راد

13:40

علی فتاحی

تحليل نانوساختارهای تک و دو ورینته مارتنزیتی در فضای قطبی بر مبنای تئوری ميدان فاز و با استفاده از روش اجزای محدود

جوانبخت

سيالنی

14:00

استراحت
دانشجو

نشست  4طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر جوانبخت

سيدسعيد پزشكی

شبيه سازی دیناميک مولكولی رشد ترک در آهن دوکریستالی

ضيایی راد -سيالنی

14:30

مریم رجبی راد

بررسی ميكرومكانيكی اثر مورفولوژی ریز ساختار بر رفتار مكانيكی فوالد دوفازی

ضيایی راد -جمشيدیان

14:50

ریحانه رستميان

جایابی شكستگی های استخوان و طراحی صفحه ی متناسب با آن پيش از جراحی به عنوان ثابت کننده با استفاده از روش المان محدود

ضيایی راد

سيالنی

15:10

محمدجواد قاسمی

شبيه سازی ميكرو مكانيكی نانو کامپوزیت زمينه آلومينيوم

جمشيدیان -سيالنی

مالكی

15:30

انوشه سادات ميرحكيمی

بررسی تاثير الیه ميانی در خواص کامپوزیت های پليمر -الياف شيشه به روش آناليز تصادفی

سيالنی -جمشيدیان

15:50

سمینار طراحی کاربردی و ساخت چهار شنبه (1396/9/29کالس )1
نام و نام خانوادگی
دانشجو

عنوان

استاد راهنما

ساعت

استاد مشاور

نشست  5طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر مرادی

سيدعليرضا عالمه

طراحی جاذب انرژی برای محافظت از محتوی کپسول خود ایمن رها شده از ارتفاع باال

فروزان

جوانبخت

احسان سهرابی

بررسی تأثير پارامترهای روغن بر ارتعاشات خود تحریک در نورد سرد

فروزان

حيدری

8:20

محمدحسين رمضانی

تعيين گشتاور الزم برای فرمان دهی بوژی با تایر جفت در خودروهای فوق سنگين

فروزان

اصفهانيان

8:40

بنيامين یوسفی

مطالعه تئوری و تجربی پليمرهای مافوق جاذب زیست تخریب پذیر

کاروان -جمشيدیان

9:00

هادی ذبيحی

حذف آرسنيک از آب شرب و آب صنعتی با فناوری نانو -ميكرو کامپوزیت ها

کاروان -شهيدی

9:20

عبدالرحمان خضر سوری

تحليل اجزاء محدود محيط های پيوسته غير خطی با استفاده از کرنش فينگر

شهيدی

دانشجو

استراحت

ضيائی راد

8:00

9:40

نشست  6طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر سلمانی تهرانی

سجاد گنجی

مدلسازی رفتار مكانيكی پروتز استخوان ران بر پایه ی مواد هيبریدی در هنگام راه رفتن

حامد صنعتگر

مشایخی

کاروان

10:20
10:40

طراحی و ساخت دستگاه آزمون کشش دو محوره

مشایخی -مصدق

بدرسمای

امير کمالی

تخمين عمر آلياژ تيتانيوم  64توليد شده به روش  SLMدر بارگذاری خستگی با رهيافت مكانيک آسيب

مشایخی -فروزمهر

بدرسمای

11:00

مهدی حيدرپور

نهایی
فروزمهر
بررسی عوامل موثر بر پس فراوری قطعات ساخته شده به روش ساخت افزودنی پاشش متصل کننده و تاثير آن بر خواص مكانيكی و ساختار قطعه

بدرسمای

11:20

وحيد قاسمی
دانشجو

شناسایی عوامل خطا و بهبود دقت در فرآیند خم لوله آزاد

استراحت

فرزین -جعفری

11:40

نشست  7طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر بدرسمای

حامد ستایش نسب

مدلسازی اجزای محدود رفتار بيومكانيكی بافت قرنيه به منظور مطالعه فشار داخلی چشم

کدخدایی -مصدق

بهزاد مختاری

خصيصه سنجی رفتار زیست مكانيكی عدسی های تماسی

کدخدایی -مصدق

سيالنی

13:00
13:20

فرزانه سياوشی

بررسی خستگی خمشی  -چرخشی سيم های آلياژهای حافظه دار

کدخدایی

ارباب شيرانی

13:40

نيكسا محمدی باقری

بررسی بيو مكانيكی خواص رفتاری قرنيه قوزدار طی جراحی های انكساری به کمک روش اجزاء محدود

کدخدایی -مصدق

سيالنی

14:00

دانشجو

استراحت

نشست  8طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر مصدق

عاطفه نيكبخت فر

بررسی ارتقای کيفيت آموزش و زندگی افراد با مشكل بينایی با استفاده از تكنولوژی پرینت سه بعدی

بدرسمای

فروزمهر

14:30

رضا صارميان

طراحی ،مدل سازی ،ساخت و ارزیابی ساختار سلولی فلزی برای مقاومت به ضربه به روش ذوب انتخابی به کمک ليزر

بدرسمای

فروزمهر

14:50

سعيد خزایی

بهينه سازی سيستم پيشگرم در فرآیند تف جوشی انتخابی به کمک ليزر به منظور دستيابی به توزیع دمای یكنواخت در سطح بستر پودر

بدرسمای

فروزمهر

15:10

سجاد اسماعيلی

بررسی تجربی فرآیند تعمير قطعات فلزی به کمک فرآیند ساخت افزودنی رسوب مستقيم فلزات ()DMD

فروزمهر

بدرسمای

15:30

سمینار طراحی کاربردی و ساخت چهار شنبه (1396/9/29کالس )2
نام و نام خانوادگی
دانشجو

عنوان

استاد راهنما

ساعت

استاد مشاور

نشست  9طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر مالکی

نيما رستمی

طراحی و ساخت دستگاه مينی سی.ان.سی .پنج محوره

پرویزیان  -فرزین

8:00

سعيد قهرمانی

ساخت و بهينه سازی دستگاهی برای تيز کردن ابزار صنعتی و پزشكی بر پایه هونينگ الكتروشيميایی

فرزین  -فدایی

8:20

هادی سليمانی

بررسی ساخت قالب های PDMSميكروفلویيدیک بدون نياز به ماسک

مهدی نادری
دانشجو

استراحت

فدایی تهرانی

محمدی

8:40

فدایی تهرانی

آسيایی

9:00

نشست  10طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر فدایی تهرانی

احسان باقری

مطالعه تجربی و محاسباتی قابليت جذب انرژی نانو کامپوزیت های پليمری حافظه دار بر پایه پلی یورتان

کاروان

محمدرضا محمدحسنی

کاربرد  LiFePO4نانو ساختار در ساخت کاتد باتری ليتيومی

کاروان -دانش

مصدق

10:20
10:40

سيدشهلب الدین آیتی

بررسی و ساخت زخم پوش های حامل دارو مبتنی بر فرآوری نانو الياف

کاروان  -شهيدی

مجتبی صادق

بررسی تاثير بافت سطح بر روی استحكام چسبندگی پودر به آلومينيوم در دو فلزی آلومينيوم  -نانو پودر Al-SiO2

قائی

مالكی

11:20

سيددانيال جباری فر

شبيه سازی و بررسی تجربی فرآیند اکستروژن گرم تسمه دو فلزی آلومينيوم -منيزیم

قائی

طاهری زاده

11:40

دانشجو

استراحت

11:00

نشست  11طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر جعفری
عطار زاده

13:00

حميدرضا رضایی

فرآوری نانو کامپوزیت پلی اتيلن با خواص چندگانه به منظور استفاده در ساخت مخازن آب با استفاده از روش ترکيب مذاب

صفوی

کاروان

13:20

نوید اميد

تحليل تنش پسماند در جوشكاری ليزری با روش Eigenstrain

مرادی

صفوی

13:40

سعيد قضاوی

ساخت و مشخصه یابی ميكرو حسگرهای نانو کامپوزیت پایه پليمر

مرادی

کاروان -دانش

14:00

جواد زهرایی

AA6061، AA6082،
بررسی تجربی تاثير ابزار شانه دو طرف و بهينه سازی پارامترهای فرآیند جوشكاری اصطكاکی اغتشاشی در آلياژهای آلومينيوم  AA6351صفوی

استراحت
دانشجو

نشست  12طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر صفوی

محمد نوربخش

بررسی شكست ترد پليمر سيمان استخوانی ( )PMMAو تقویت آن با مواد زیست سازگار

مرادی

کاروان

14:30

شهریار سعيدی

فرآوری و مشخصه یابی پليمرهای حافظه دار با پایه پلی کاپروالکتون تهيه شده از روش ترکيب مذاب غلتكی

کاروان  -فرزین

صفوی

محمدی پدرام

شيرین کردن آب شور به روش تقطير غشاء تحت خالء با غشاء پليمری

کاروان -محب

14:50

حسن احسان دوست

مطالعه تجربی و شبيه سازی نانو کامپوزیت های پليمری فوق کشسان با خواص چند منظوره

فرزین

15:10
کاروان

15:30

سمینار طراحی کاربردی و ساخت چهار شنبه ( 1396/9/29کالس )3
عنوان

نام و نام خانوادگی
دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

ساعت

نشست  13طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر موسوی

عرفان قربانی

بررسی تاثير راهبرد تغيير طول گام در تضمين پایداری دیناميكی ربات دوپا در مقابل ضربه

کشميری

زهرا شماستون

ارتقای همكاری هوشمندانه انسان و ربات با تنظيم و کنترل امپدانس

کشميری-بهبهانی

8:20

کریم پور

محمدحميد آزادی

پایداری دیناميک حرکت ربات دوپا در مقابل اغتشاش ضزبه با استفاده از اندازه حرکت زاویه ای باالتنه و طول گام

کشميری-بهبهانی

8:40

محمدعلی آذرگون

تخصيص کنترل (رانش) در کشتی های تثبيت موقعيت دیناميكی

دانش -کشميری

9:00

8:00

محمد دیانی

مدلسازی یكپارچه مكاترونيكی نيروگاه بادی

بهبهانی

تيكنی

9:20

رضا مهدوی ارشد

طراحی یک بال با کنترل اتوماتيک جهت استحصال انرژی باد در ارتفاعات باال (انرژی کایت)

بهبهانی

غيور

9:40

دانشجو

استراحت
نشست  14طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر لقمانی

سيدآرمان موسوی

بررسی ارتعاشات غيرخطی و پدیده دو شاخه گی کابل با سرعت متغير با تكيه گاه غير ایده آل

نحوی

تيكنی

10:20

اسماعيل گلناری

کاربرد باالنس اتوماتيک ساچمه ای در ماشين لباس شویی افقی

تيكنی

لقمانی

10:40

سيدمجتبی حيدری

تحليل دیناميكی ،طراحی و ساخت یک نمونه پرنده بالزن

تيكنی

ضيایی راد

11:00

علی ميرحاج

آناليز برخورد بالگرد دونفره ای به وزن  600کيلوگرم به کمک نرم افزار LS-DYNA

ضيایی راد

تيكنی

11:20

سيدوحيد اخروی

بررسی تحليلی و تجربی رفتار ارتعاشی جداساز غيرخطی فنر طنابی تحت ارتعاشات پایه

ضيایی راد

تيكنی

11:40

دانشجو

استراحت
نشست  15طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر مشایخی
سيالنی

13:00

عليرضا طالکش

مدلسازی االستيسيته مرزدانه در فلزات نانو کریستالی

جمشيدیان

رضا نصری

شبيه سازی اندرکنش سيال به سازه درون شير کنترلی به کمک نرم افزار انسيس

جمشيدیان -سيالنی

13:20

فرشاد چراغی

شبيه سازی جذب انرژی در فوم های آلومينيومی

جمشيدیان -سيالنی

13:40

سمینار طراحی کاربردی و ساخت چهار شنبه ( 1396/9/29کالس )4
نام و نام خانوادگی
دانشجو

عنوان

نشست  16تبدیل انرژی مسئول جلسه دکتر نحوی

استاد راهنما

ساعت

استاد مشاور

صادق نادری

طراحی و واکاوی سيستم نوین جداساز ترکيبی آکوستوفورسيس و مرکز گریز

ميردامادی

لقمانی

8:00

آرمين هاشمی

طراحی و واکاوی پانل های چندالیه بر پایه ی جداسازی صوتی

ميردامادی

لقمانی

8:20

محمد اسدی

طراحی مفهومی و بررسی عملكرد دیناميكی خودرو مينی سه چرخ هيبرید الكتریک

اصفهانيان

غيور

8:40

سيدامير موسوی

طراحی مفهومی و تحليل سازه و بدنه خودرو مينی سه چرخ هيبرید الكتریک

اصفهانيان

غيور

9:00

محمدجواد طاهری

طراحی و ساخت مجموعه آزمایشگاهی جهت بررسی تخمين و کنترل نویز انتشاری از پوسته استوانه ای در باند وسيع

دانش

لقمانی

9:20

علی اکبر رضایی لری

انتقال بار گسترده با استفاده از اجماع سيستم های چند عاملی

دانش

ایزدی -غيور

9:40

دانشجو

استراحت

نشست  17طراحی کاربردی و ساخت مسئول جلسه دکتر بهبهانی

سيدعليرضا پورحسينی

تحليل ارتعاشی تير منحنی بر اثر عبور جرم از روی آن

غيور

ضيایی راد -آریایی 10:20

داوود معزی

تحليل پایداری ربات دوپا با پنجه و در نظر گرفتن انحراف مرکز ثقل عضوها

موسوی

غيور

10:40

محمدرضا ملكی زاده

طراحی و ساخت بازوی ربات موازی  4درجه آزادی با ساختار متوازی االضالع

موسوی

غيور

11:00

سيدپيمان اميری

تحليل دیناميک و کنترل کوادروتور با بار آویزان توسط یک کابل

غيور

دانش

11:20

مهران محمدپور

الگوریتم بهبود یافته برای آناليز مودال تجربی خودکار

نحوی

یعقوبی

11:40

