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1

Classification of Wireless 

Digital Modulations 

under Bad Urban 

Channel Using 

Convolutional Neural 

Networks

مهشاد فتحی 

 زهرا دانشور
سپیده آویژه

دومین کنفرانس بین 

المللی مهندسی برق، 

علوم کامپیوتر و فناوری 

اطالعات

1397

2Simulation of optimal 

solar water pump system
سارا عبدی پور

پنجمین کنفرانس بین معراج رجایی

المللی انرژی خورشیدی 

ایران در دانشگاه تهران

1397

3

شبیه سازی و مقایسه عملکرد 

ساختار دیود نور گسیل آلی 

دوالیه و چندالیه

زهرا عاصمی زواره

نسرین غزنوی

نهمین کنفرانس ملی معراج رجایی

مهندسی برق و 

الکترونیک ایران

1397

4

تحلیل و سنجش پتانسیل 

خورشیدی شهرستان ساوه برای 

استفاده از سیستم های پمپاژ آب  

فتوولتاییک

سارا عبدی پور

نهمین کنفرانس ملی معراج رجایی

مهندسی برق و 

الکترونیک ایران

1397

5

”New Approach to 

Numerical Modeling of 

Cu(In,Ga)Se2 Solar Cell 

using SCAPS-1D simulation

نگین بابانواز

نهمین کنفرانس ملی معراج رجایی

مهندسی برق و 

الکترونیک ایران

1397

6
تاثیر نشانه های تصویری دوران 

باستان در هنر محیطی
فائزه شمیمی

اولین همایش بین المللی 

مبانی نظری هنرهای 

تجسمی ایران با رویکرد 

محیط زیست

1397

7
تحوالت صد ساله پوسترهای 

سینمایی ایران
فائزه شمیمی

دومین سمپوزیوم ملی 

روز جهانی گرافیک
1397

مهسا نصیریخصوصی سازی بر قله پیشرفت8
دوهفته نامه دانشجویی 

"داد  "
حسابداری1397

ارتباط 

تصویری

الکترونیک
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9

A novel research to 

IOT based 

environment 

montoring for 

greenhouse

نیلوفر ضیاسعیدی 

 یگانه داودآبادی

کنفرانس بین المللی معراج رجایی

محاسبات و سامانه های 

توزیع




1397

بهمن

الکترونیک

10
تاثیر هنر نوشتار باستانی بر هنر 

نوشتار معاصر
خزایی مصطفیفائزه شمیمی

پنجمین همایش ملی 

مبانی نظری هنرهای 

تجسمی ایران با 

رویکردهای نوین بصری 

"در نوشتار




1397

اسفند

ارتباط 

تصویری

11

ارزیابی و آسیب شناسی سرفصل 

دروس مرتبط با نوشتار در رشته 

ی ارتباط تصویری

الهام عبدالهی

پنجمین همایش ملی 

مبانی نظری هنرهای "

تجسمی ایران با 

رویکردهای نوین بصری 

در نوشتار




1397

اسفند

ارتباط 

تصویری

12

ارتباط هنرمندان نقاشی خط با 

تکنیک ها و امکانات اجرایی 

نوشتار فارسی

فرحناز عاشوری
بهنام 

ابوالفتحی

پنجمین همایش ملی 

مبانی نظری هنرهای 

تجسمی ایران با 

رویکردهای نوین بصری 

در نوشتار




1397

اسفند

ارتباط 

تصویری

13
شیوه ی اجرای هنر نوشتار در 

گرافیک محیطی

مریم طاهروردی

 لیدا حیاتی کارون

پنجمین همایش ملی 

مبانی نظری هنرهای 

تجسمی ایران با 

رویکردهای نوین بصری 

در نوشتار




1397

اسفند

ارتباط 

تصویری

14

تحلیل مقایسه ای برنامه ی 

 با طرح هاي VoIPکاربردی 

صف بندي مختلف و ترافیک بسته 

ها ی ارسالی و دریافتی در 

OPNETوایمكس با استفاده از 

شهال نصیری

معراج رجایی
کنفرانس ملی کسب 

وکارهای نوین و 

هوشمند داده کاوی و 

پردازش تصاویر




1397

اسفند

الکترونیک

15

بهبود ماکزیمم چگالی توان و اثر 

 با LDMOSFETبدنه شناور در 

 و فلز SiGeایجاد چاه حفره ای 

شناور

سحرنخبه زعیم

 نساء برف چاالن
زینب رمضانی

اولین کنفرانس ملی 

رویکردهای نوین در 

مهندسی برق، کامپیوتر 

و فناوری ارتباطات




1397

اسفند

الکترونیک
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16

بهبود اثر خودگرمایی 

AlGaN/GaN HEMT با 

 شکل و فلز درUاستفاده از گیت 

اکسید مدفون

فاطمه حاجی آقالو

زینب رمضانیفاطمه پویا

اولین کنفرانس ملی 

رویکردهای نوین در 

مهندسی برق، کامپیوتر 

و فناوری ارتباطات




1397

اسفند

الکترونیک

16


