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  حيممحن الّربسم اهلل الّر

ثشًبهِ ًْويي ساٌّوبي 

كٌفشاًس هلّي 

 فشهبًذّي ٍ كٌتشل

 ايشاى
 5932آرسهبُ  42ٍ  42

 تْشاى - داًطگبُ خَاسصهي
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 فْشست ساٌّوب
 

 تَضيح صفحِ

 .ًمـِ هحل تشگضاسي سٍيذادّا : 3صفحة 

 .فشهاًذّي ٍ كٌتشل ايشاىي تٌذي ًْويي كٌفشاًغ هلّ سيضي ٍ صهاى تشًاهِ : 11تب  4صفحة 

 .ي ػلوي ٍ تخصّصيّا ٍ كاسگاُ ّا تشًاهِ هيضگشدّا ٍ ًـؼت : 11صفحة 

 .هشتة ؿذُ تش حؼة ًام همالِ ًام ماالت پزيشفتِ ؿذُ جْت اسائِ ؿفاّي دس هْلت لاًًَي ثثته :14ٍ  13صفحة 

 .الفثاءاػاهي پذيذآٍسًذگاى ٍ ًَيؼٌذگاى هماالت تِ تشتية حشٍف  :15صفحة 

 .(سٍتشٍي ػالي ّفذُ ؿْشيَسػالي ػلَم ): تٌذي اسائة هماالت دس ػالي اٍّل صهاى :16صفحة 

 .(سٍتشٍي ػالي ّفذُ ؿْشيَسػالي ػلَم ): ّاي اسائة هماالت ؿفاّي دس ػالي اٍّل تٌذي ٍ سٍػاي ًـؼت صهاى :18ٍ  17صفحة 

 .ػويِّ ػاختواى دٍم عثمة  –داًـكذُ فٌّي ٍ هٌْذػي  -1اتاق ػويٌاس  :تٌذي اسائة هماالت ؿفاّي دس ػالي دٍم صهاى :19صفحة 

 .داًـكذُ فٌّي ٍ هٌْذػي -1اتاق ػويٌاس  :ّاي اسائة هماالت ؿفاّي دس ػالي دٍم تٌذي ٍ سٍػاي ًـؼت صهاى :11ٍ  12صفحة 

 .ػويِّ ػاختواى دٍم عثمة  –ٍ هٌْذػي  داًـكذُ فٌّي -2اتاق ػويٌاس  :تٌذي اسائة هماالت ؿفاّي دس ػالي دٍم صهاى :11صفحة 

 .داًـكذُ فٌّي ٍ هٌْذػي -2اتاق ػويٌاس  :ّاي اسائة هماالت ؿفاّي دس ػالي دٍم تٌذي ٍ سٍػاي ًـؼت صهاى :14ٍ  13صفحة 

 .فْشػت هماالت تشاي اسائِ تِ ؿكل پَػتش :15صفحة 
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 ثٌذي ًْويي كٌفشاًس هلي فشهبًذّي ٍ كٌتشل ايشاى ٍ صهبى سيضي ثشًبهِ
 

 گطبيص هيضّبي پزيشش؛ ثجت ًبم ثب تبخيش : 5932آرسهبُ  42سٍص ( صجح 7سبعت ّفت ) )الف( 

 5932آرسهبُ  42صجح سٍص  سي دقيقٍِ ّطت سبعت    :آغبص ثشًبهة هشاسن افتتبحيِ:  )ة( 

 

 هذّت صهبى عٌَاى ثشًبهِ ٍ هسئَل عٌَاى
هكبى ثشگضاسي ٍ 

 ّب ّوبٌّگي
 اصسي دقيقِ  قبسي قشآى تالٍت آٗبتٖ اص كالم اهلل هج٘ذ

0:98  
  تب

0:22  

  سبلي ّفذُ ضْشيَس
 هسئَل سبلي سشٍد جوَْسٕ اسالهٖ

سٍص افتتبحِ٘   هعشفٖ كلٖ بشًبهِ
 كٌفشاًس

ٍ فيلن  هجشيّب تَسط  هعشفي ثشًبهِ
 هعشفي داًطگبُ خَاسصهي

ّبٕ ًْو٘ي  هعشفٖ اّذاف ٍ بشًبهِ
؛ اقذاهبت اًجبم ضذُ ٍ C4Iكٌفشاًس 

 گضاسش داًطگبُ خَاسصهٖ

 سيبست داًطگبُ خَاسصهي
 (الْي دكتش سجحبى)

اص دُ دقيقِ 
0:22  

  تب
0:22 

  سبلي ّفذُ ضْشيَس

 

  يساله ييحس پيسشداس سشت
فشهبًذُ كل سپبُ پبسذاساى  ي٘جبًط)

 ئتٍّ٘ عضَ  شاىٗا ٖاًقالة اساله
 ٖ(دفبع هلّ ٖداًطگبُ عبل ٖعلو

سخٌشاًي اٍل 
 دقيقِ ثيست

 اص
0:22 

 تب  
 3:52 

 سبلي ّفذُ ضْشيَس

سخٌشاًٖ كل٘ذٕ اٍل دس خصَظ 
هسبئل بٌ٘بدٗي ٍ هْن كطَس ٍ ًقص 
كٌفشاًس فشهبًذّٖ ٍ كٌتشل دس اٗي 

 خصَظ 

  يصفَ ييحي ذيسشداس سشلطكش س
ٖ فشهبًذّٖ كلّ ٍ هطبٍس عبل بس٘دست)

 (قَا هقبم هعظن سّبشٕ

 ٍم دسخٌشاًي 
  اص

3:52  
 تب

3:92 

  سبلي ّفذُ ضْشيَس

سخٌشاًٖ كل٘ذٕ دٍم دس خصَظ 
 ّٕب اطالعبت دس سبهبًِ ًٕقص فٌبٍس

 (C4Iٍ كٌتشل ) ٖفشهبًذّ

 ي ثبلثَسيغ ذيدكتش هج يآقب
دب٘ش كو٘تٔ علوٖ اًجوي فشهبًذّٖ ٍ )

 (عضَ ّ٘ئت علوٖ داًطگبُ كٌتشل ٍ

 َم سسخٌشاًي 
  اص

3:92  
 تب

3:22 

 سبلي ّفذُ ضْشيَس

 

 صهبى تٌفس ٍ پزيشايي: اص دُ تب دُ ٍ ًين

 58:98تب  58 پزيشايي هيبى ٍعذُ
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 : چْبسضٌجِثخص دٍم ثشًبهِ صجح سٍص افتتبحيِ

 

 5932آرسهبُ  42آغبص سبعت دُ ٍ سي دقيقة صجح سٍص ثخص دٍم ثشًبهِ: 

 صهبى عٌَاى ثشًبهِ ٍ هسئَل عٌَاى
 ٍ هكبى

ثٌذي صهبى  

هيضگشد ٍ ًطست علوي تخصصي 
 (حبهي كٌفشاًساٍل: )

 تخصصي علوي ٍ ًطست 
طشح ضبكٔ استببطبت ٍ اطالعبت بشإ 

عول٘بت سالهت، اهٌ٘ت عوَهٖ ٍ 
 هذٗشٗت بحشاى

 –)ضشكت پژٍّص ٍ تَسعِ ًبجٖ( 
 ٖضٌبس صه٘ي سبلي

 58:98آغبص 

 تب 

55:22 

 سبلي

ضٌبسي صهيي  
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 5932آرسهبُ  42 عصش سٍص ًخست:  

 سٍص ًخست عصش  57:52سبعت پبيبى: سبعت يك ٍ سي دقيقِ عصش؛      ّب:  آغبص ثشًبهِ

 : ضبهل هقبالت ٍ هيضگشد52:88تب  59:98ثشًبهِ سبعت 

 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست هقبالت ٍ هكبى هيضگشد

ٖ دٍم
ص

ص
ت تخ

س
ط

ه٘ضگشد ٍ ً
ٖ

ظبه
ٖ ٍ كٌتشل دس حَصٓ اًت

ذّ
: فشهبً

 

 (
ت ًبجب: 

ت ػوليب
ي از هؼبًٍ

ل: دوتر لبظو
ت پٌ

ريبظ
ضْشَٗس

ذُ 
ي ّف

سبل
) 

  (1اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 1سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((
 هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى(

 )داًؽگبُ خَارزهي(خبًن دوتر ظيذُ ليلي هيرطبّري 
تب  59:98سبعت  

52:88 
 

 دق٘قِ 33

  (2اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 2سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هحوذرضب ظْيلي )داًؽگبُ خَارزهي(
 ()داًؽگبُ خَارزهي هحوذرضب ثيٌػ هرٍظتيدوتر 

  (3اسائٔ هقبلٔ )
 ضٌبسٖ سبلي صه٘ي

 دوتر آزادُ هٌصَري )داًؽگبُ خَارزهي(خبًن 

 خبًن دوتر اهيٌي؛  )داًؽگبُ خَارزهي(

 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست: عٌَاى
  (4اسائٔ هقبلٔ )

  –سبختوبى سوِ٘ 
 1سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((
 ايراى(هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل 

 خبًن دوتر ظيذُ ليلي هيرطبّري )داًؽگبُ خَارزهي(
تب  52:88سبعت  

52:98 
 

 دق٘قِ 33

  (5اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 2سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هحوذرضب ظْيلي )داًؽگبُ خَارزهي(
 )داًؽگبُ خَارزهي( هحوذرضب ثيٌػ هرٍظتيدوتر 

سبلي  (6اسائٔ هقبلٔ )
 ضٌبسٖ صه٘ي

 خبًن دوتر آزادُ هٌصَري )داًؽگبُ خَارزهي(

 خبًن دوتر اهيٌي )داًؽگبُ خَارزهي(

 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست: عٌَاى
  (7اسائٔ هقبلٔ )

  –سبختوبى سوِ٘ 
 1سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((
 هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى( هٌْذض

 خبًن دوتر ظيذُ ليلي هيرطبّري )داًؽگبُ خَارزهي(
تب  52:98سبعت  

52:88 
 

 دق٘قِ 33

  (8اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 2سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هحوذرضب ظْيلي )داًؽگبُ خَارزهي(
 )داًؽگبُ خَارزهي( هحوذرضب ثيٌػ هرٍظتيدوتر 

  (9اسائٔ هقبلٔ )
 ضٌبسٖ سبلي صه٘ي

 خبًن دوتر آزادُ هٌصَري )داًؽگبُ خَارزهي(

 خبًن دوتر اهيٌي )داًؽگبُ خَارزهي(

 پبًضدُ دقيقِ تٌفس ٍ تغييش سٍسبي ًطست
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 5932آرسهبُ  42 اداهة ثشًبهِ عصش سٍص ًخست:  

 : ضبهل هقبالت ٍ هيضگشد57:52تب  52:52ثشًبهِ سبعت 
 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست هقبالت ٍ هكبى هيضگشد

اداهٔ 
ه٘ضگشد

ٖ
ظبه

ٖ ٍ كٌتشل دس حَصٓ اًت
ذّ

دٍّم: فشهبً
 

 
ت ًبجب: 

ت ػوليب
ي از هؼبًٍ

ل: دوتر لبظو
ت پٌ

)ريبظ
ضْشَٗس

ذُ 
ي ّف

سبل
) 

سَّم: 
ه٘ضگشد 

تجشبِ
 

ت
ت ًف

صٌع
ٖ ٍ كٌتشل دس 

ذّ
ٖ فشهبً

ٕ عول
ّب

 (
 :

ي 
سبل

ضْشَٗس
ذُ 

ّف
) 

  (13اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 1سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هيرهحعي پذرام )داًؽگبُ خَارزهي(

 )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 
تب  52:52سبعت   خبًن دوتر ظيذُ ليلي هيرطبّري )داًؽگبُ خَارزهي

52:22 
 

 دق٘قِ 33

  (11اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 2سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هحوذرضب ظْيلي )داًؽگبُ خَارزهي(
 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((

 )خَارزهي(ي لَاظبً يٌيحع ييحع ذيدوتر ظ

  (12اسائٔ هقبلٔ )
 ضٌبسٖ سبلي صه٘ي

 خَارزهي(خبًن دوتر آزادُ هٌصَري )داًؽگبُ 

 خبًن دوتر اهيٌي )داًؽگبُ خَارزهي(
 هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى(

 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست عٌَاى
  (13اسائٔ هقبلٔ )
سبلي  –سبختوبى سوِ٘ 

 1سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هيرهحعي پذرام )داًؽگبُ خَارزهي(

 )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 
تب  52:22سبعت   خبًن دوتر ظيذُ ليلي هيرطبّري )داًؽگبُ خَارزهي

51:52 
 

 دق٘قِ 33

  (14اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 2سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هحوذرضب ظْيلي )داًؽگبُ خَارزهي(
 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((

 )خَارزهي(ي لَاظبً يٌيحع ييحع ذيدوتر ظ

سبلي  (15اسائٔ هقبلٔ )
 ضٌبسٖ صه٘ي

 خبًن دوتر آزادُ هٌصَري )داًؽگبُ خَارزهي(

 خبًن دوتر اهيٌي )داًؽگبُ خَارزهي(
 هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى(

 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست عٌَاى
  (16اسائٔ هقبلٔ )

  –سبختوبى سوِ٘ 
 1سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هيرهحعي پذرام )داًؽگبُ خَارزهي(

 )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 
تب  51:52سبعت   خبًن دوتر ظيذُ ليلي هيرطبّري )داًؽگبُ خَارزهي

51:22 
 

 دق٘قِ 33

سبختوبى  (17اسائٔ هقبلٔ )
  –سوِ٘ 

 2سوٌ٘بس ضوبسُ سبلي 

 دوتر هحوذرضب ظْيلي )داًؽگبُ خَارزهي(
 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((

 )خَارزهي(ي لَاظبً يٌيحع ييحع ذيدوتر ظ

  (18اسائٔ هقبلٔ )
 ضٌبسٖ سبلي صه٘ي

 خبًن دوتر آزادُ هٌصَري )داًؽگبُ خَارزهي(

 خَارزهي(خبًن دوتر اهيٌي )داًؽگبُ 
 هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى(

 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست عٌَاى
  (19اسائٔ هقبلٔ )

  –سبختوبى سوِ٘ 
 1سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هيرهحعي پذرام )داًؽگبُ خَارزهي(

 )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 
  51:22سبعت   هيرطبّري )داًؽگبُ خَارزهيخبًن دوتر ظيذُ ليلي 

 تب
 57:52 

 
 دق٘قِ 33

سبختوبى  (23اسائٔ هقبلٔ )
  –سوِ٘ 

 2سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هحوذرضب ظْيلي )داًؽگبُ خَارزهي(
 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((

 )خَارزهي(ي لَاظبً يٌيحع ييحع ذيدوتر ظ

  (21هقبلٔ )اسائٔ  
 ضٌبسٖ سبلي صه٘ي

 خبًن دوتر آزادُ هٌصَري )داًؽگبُ خَارزهي(

 خبًن دوتر اهيٌي )داًؽگبُ خَارزهي(
 هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى(

 هقبلِ ٍ سِ هيضگشد 45پبيبى سٍص اٍل ثب اسائة 
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  5932آرسهبُ  42 ثشًبهِ صجح سٍص دٍم:  

 )ٍقت اراى ٍ اقبهِ ًوبص( 55:28پبيبى: سبعت ّطت ٍ سي دقيقِ صجح؛      ّب:  آغبص ثشًبهِ

 : ضبهل هقبالت ٍ هيضگشد58:88تب  80:98ثشًبهِ سبعت 

 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست هقبالت ٍ هكبى هيضگشد

ه٘ضگشد 
چْبسم 

- 
ٕ

كبسبشدّب
 G

IS 
ٖ ٍ كٌتشل

ذّ
دس فشهبً

 (
ى

ت اٗضٗشا
ضشك

(
 

(
ت 

سبع
8:33
 

تب 
13:33

  
- 

ضْشَٗس
ذُ 

ي ّف
سبل

) 

  (22اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 1سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هحوذ لبظوي )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(
 دوتر ػليرضب يبٍري )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(

تب  80:98سبعت   )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 
83:88 

 
 دق٘قِ 33

  (23اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 2سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر جليل راؼذ هحصل )داًؽگبُ تْراى( 
 هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى( 

 )داًؽگبُ خَارزهي( يدوتراثَالفضل ًبطم
  (24اسائٔ هقبلٔ )

 ضٌبسٖ سبلي صه٘ي
 اهيذهْذي ػجبدتيدوتر 

 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((

 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست: عٌَاى
  (25اسائٔ هقبلٔ )

  –سبختوبى سوِ٘ 
 1سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هحوذ لبظوي )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(
 دوتر ػليرضب يبٍري )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(

  83:88سبعت   )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 
 83:98تب 

 
 دق٘قِ 33

  (26اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 2سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر جليل راؼذ هحصل )داًؽگبُ تْراى( 

 هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى( 

 )داًؽگبُ خَارزهي( يدوتراثَالفضل ًبطم
سبلي  (27اسائٔ هقبلٔ )

 ضٌبسٖ صه٘ي
 دوتر اهيذهْذي ػجبدتي

 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((

 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست: عٌَاى
  (28اسائٔ هقبلٔ )

  –سبختوبى سوِ٘ 
 1سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 ػوليبت ًبجب( دوتر هحوذ لبظوي )هؼبًٍت
 دوتر ػليرضب يبٍري )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(

تب  83:98سبعت   )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 
58:88 
 

 دق٘قِ 33

  (29اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 2سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر جليل راؼذ هحصل )داًؽگبُ تْراى( 

 هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى( 

 )داًؽگبُ خَارزهي( يدوتراثَالفضل ًبطم
  (33اسائٔ هقبلٔ )

 ضٌبسٖ سبلي صه٘ي
 دوتر اهيذهْذي ػجبدتي

 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((

 58:98تب  58 58:98تب  58 پزيشايي هيبى ٍعذُ
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  5932آرسهبُ  42 اداهة ثشًبهِ صجح سٍص دٍم:  

 

 : ضبهل هقبالت ٍ هيضگشد55:28تب  58:98ثخص دٍم ثشًبهِ صجح سٍص دٍم: سبعت 

 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست هقبالت ٍ هكبى هيضگشد

ه٘ضگشد 
ن

پٌج
ص

: چبل
 

ت
ص

ّب ٍ فش
 

طَس
ح ك

ط
س

ٖ ٍ كٌتشل دس 
ذّ

سبهبًٔ فشهبً
 ٕ

ّب
 

 (
 ٖ

ت: دكتش عل
س

ط
ت ً

س
سٗب

ٕ
ستبس

 
ٖ

سلگ
 ٖ

س
ذ

خَاُ؛ هٌْ
) 

ت 
سبع

13:33
 

تب 
11:53
 

 
 

ضْشَٗس
ذُ 

ي ّف
سبل

 

  (31اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 1سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هحوذ لبظوي )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(
 دوتر ػليرضب يبٍري )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(

تب  58:98سبعت   )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 
55:88 
 

 دق٘قِ 33

  (32اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 2سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر جليل راؼذ هحصل )داًؽگبُ تْراى( 

 هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى( 

 )داًؽگبُ خَارزهي( يدوتراثَالفضل ًبطم
  (33اسائٔ هقبلٔ )

 ضٌبسٖ سبلي صه٘ي
 دوتر اهيذهْذي ػجبدتي

 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((

 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست: عٌَاى
  (34اسائٔ هقبلٔ )

  –سبختوبى سوِ٘ 
 1سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هحوذ لبظوي )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(
 دوتر ػليرضب يبٍري )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(

  55:88سبعت   )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 
 55:42تب 

 
 دق٘قِ 25

  (35اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 2سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر جليل راؼذ هحصل )داًؽگبُ تْراى( 

 هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى( 

 )داًؽگبُ خَارزهي( يدوتراثَالفضل ًبطم
سبلي  (36اسائٔ هقبلٔ )

 ضٌبسٖ صه٘ي
 دوتر اهيذهْذي ػجبدتي

 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((

 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست: عٌَاى
  (37اسائٔ هقبلٔ )

  –سبختوبى سوِ٘ 
 1سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 ػوليبت ًبجب( دوتر هحوذ لبظوي )هؼبًٍت
 دوتر ػليرضب يبٍري )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(

  55:42سبعت   )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 
 55:28تب 

 
 دق٘قِ 25

  (38اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 2سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر جليل راؼذ هحصل )داًؽگبُ تْراى( 

 هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى( 

 )داًؽگبُ خَارزهي( يدوتراثَالفضل ًبطم
سبلي  (39اسائٔ هقبلٔ )

 ضٌبسٖ صه٘ي
 دوتر اهيذهْذي ػجبدتي

 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((

 ًوبص ٍ پزيشايي ًبّبس
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 5932آرسهبُ  42 ثشًبهة عصش سٍص دٍم:  

 سبعت پٌج  عصشپبيبى: سبعت يك ٍ سي دقيقِ عصش؛      ّب:  آغبص ثشًبهِ

 : ضبهل هقبالت ٍ هيضگشد52:88تب  59:98ثشًبهِ سبعت 

 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست هقبالت ٍ هكبى هيضگشد

ه٘ضگشد 
ن

ط
ض

 :
ٖ بش 

ث هبتٌ
ٖ بِ حَاد

سخگَٗ
ذ پب

سًٍ
C

4
I

 
ى

سبصهب
دس 

 
ص

ٕ آت
ّب

 
ٖ

طبً
ً

 

 (
ت 

هعبًٍ
ص

ى آت
سبصهب

ت 
عول٘ب

 
ٖ

طبً
ً

  :
ضْشَٗس

ذُ 
ي ّف

سبل
) 

  (43اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 1سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هحوذ لبظوي )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(
 دوتر ػليرضب يبٍري )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(

  
 52:88تب  59:98سبعت  

 
 دق٘قِ 33

  (41اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 2سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 خَاُ دوتر ػلي ظتبري
هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى( 

 دوتر فرؼبد ػؽمي )داًؽگبُ خَارزهي(

  (42اسائٔ هقبلٔ )
 ضٌبسٖ سبلي صه٘ي

 دوتر اهيذهْذي ػجبدتي
 )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 

 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست: عٌَاى
  (43اسائٔ هقبلٔ )

  –سبختوبى سوِ٘ 
 1سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هحوذ لبظوي )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(
 دوتر ػليرضب يبٍري )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(

  
 52:98تب  52:88سبعت  

 
 دق٘قِ 33

  (44اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 2سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 خَاُ دوتر ػلي ظتبري
هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى( 

 دوتر فرؼبد ػؽمي )داًؽگبُ خَارزهي(

سبلي  (45اسائٔ هقبلٔ )
 ضٌبسٖ صه٘ي

 دوتر اهيذهْذي ػجبدتي
 )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 

 ثٌذي صهبى سؤسبي ًطست: عٌَاى
  (46اسائٔ هقبلٔ )

  –سبختوبى سوِ٘ 
 1سبلي سوٌ٘بس ضوبسُ 

 دوتر هحوذ لبظوي )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(
 دوتر ػليرضب يبٍري )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(

  
 52:88تب  52:98سبعت  

 
 دق٘قِ 33

  (47اسائٔ هقبلٔ )
  –سبختوبى سوِ٘ 

 2ضوبسُ سبلي سوٌ٘بس 

 خَاُ دوتر ػلي ظتبري
هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى( 

 دوتر فرؼبد ػؽمي )داًؽگبُ خَارزهي(

  (48اسائٔ هقبلٔ )
 ضٌبسٖ سبلي صه٘ي

 دوتر اهيذهْذي ػجبدتي
 )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 

 52:98تب  52:88 اختتبهيٍِعذُ ٍ آغبص هشاسن  هيبى

 52:98آغبص هشاسن اختتبهيِ: سبعت 
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 C4Iثشًبهِ هشاسن اختتبهيِ ًْويي كٌفشاًس 

 اجشا  تَسط: عٌَاى
هذت 
 صهبى

 تَضيح

 قبسي قشآى تالٍت آٗبتٖ اص كالم اهلل هج٘ذ
 تب 15:32

15:34 
 

 هسئَل سبلي سشٍد جوَْسٕ اسالهٖ
 تب 15:34

15:35 
 

 هجشي ثشًبهِ اختتبهِ٘ كٌفشاًس  هعشفٖ كلٖ بشًبهِ
 تب 15:35

15:42 
 

ّب ٍ اقذاهبت  اسائِ گضاسش فعبل٘ت

 اًجبم ضذُ دس بشگضاسٕ كٌفشاًس
 كٌفشاًسدثيش 

 تب 15:42

16:22 
 

سخٌشاًٖ دس خصَظ اّذاف هحقق 

ّبٕ  ضذُ دس كٌفشاًس حبضش ٍ بشًبهِ

 C4Iآتٖ دس خصَظ 

 آقبي  سخٌشاى:

  عبسفهحوذسضب دكتش 

 )رئيط اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل(

 

 تب 16:22

16:12 
 

 اّذإ لَح ٍ تٌذٗس كٌفشاًس

 تمذير از همبالت ثرتر

 همبلِ( 3)

 تمذير از حبهيبى ثرتر

 حبهي( 3)

 C4Iتمذير ٍيصُ اًجوي 

 تمذير( 1)

 تمذير از غرفِ ثرتر ًوبيؽگبُ

 تمذير( 1)

 تمذير از ثرتريي وبرگبُ آهَزؼي

 تمذير( 1)

 تمذير از ثرگساروٌٌذگبى ٍ داٍراى

 تب 16:12

16:42 

اػضبي پٌل اّذاي جَايس: دوتر 

ًْبد  ىهعئَالالْي،  ظجحبى

 ًوبيٌذگي همبم هؼظن رّجري

 اظالم ٍ الوعلويي رزالي جحج)

ٍ اثراّيوي(، دوتر ػبرف، دوتر 

ٍلَي، دوتر دٍلتخَاُ، دوتر 

پَر، دوتر غيَري، دوتر  تمي

 هؼوبريبًي.

 پزٗشاٖٗ آخش
 تب 16:42 

17:22 

 

 پبيبى كٌفشاًس ًْن اًجوي فشهبًذّي ٍ كٌتشل

 هشاسن ًوبص ٍ ضبم
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 ّبي علوي ٍ تخصّصي ثشًبهِ هيضگشدّب ٍ ًطست
 

 عصش صبح

 57:52تب  52:98 52:98تب   59:98سبعت  55:28تب   58:98سبعت  58تب   0:98سبعت 

 چْبسضٌبِ

 هشاسن افتتبحِ٘ 

 سبلي ّفذُ ضْشَٗس
)ثِ هٌظَر ؼروت ّوگبى در 

هراظن افتتبحيِ، فمط ظبلي 

ّفذُ ؼْريَر ثرًبهِ خَاّذ 

 داؼت(

 

علوٖ  ٍ ًطست 
 ًخست:كبسگبُ 

طشح ضبكٔ استببطبت 
اطالعبت بشإ ٍ 

عول٘بت سالهت، 
اهٌ٘ت عوَهٖ ٍ 
 هذٗشٗت بحشاى

ضشكت پژٍّص )
 ( تَسعِ ٍ ًبجٖ

 ضٌبسي سبلي صهيي

 ٍم:ٍ ًطست علوٖ ده٘ضگشد 
 فشهبًذّٖ ٍ كٌتشل دس حَصٓ اًتظبهٖ

هؼبًٍت  ؛قبسويهحوذ دكتش : هيسگردريبظت 
  ػوليبت ًبجب

 :هيسگرداػضبي 
ٍ ( دوتر لطفي: ؼْر َّؼوٌذ ٍ فرهبًذّي 1)

 وٌترل.
( دوتر ػسيسي: پذافٌذ غيرػبهل ٍ فرهبًذّي ٍ 1)

 وٌترل.
( دوتر هَهٌي: هفبّين ثٌيبديي فرهبًذّي ٍ 3)

 وٌترل.
( دوتر اثراّيوي: فٌبٍري اطالػبت در فرهبًذّي 4)

 ٍ وٌترل.
( دوتر حويذ ؼرفي: ٍضغ هَجَد فرهبًذّي ٍ 5)

 وٌترل در ًيرٍي اًتظبهي.

 سبلي ّفذُ ضْشيَس

 ًطست علوٖ سَم:ٍ ه٘ضگشد 
ّبٕ عولٖ فشهبًذّٖ ٍ  تجشبِ

 كٌتشل دس صٌعت ًفت 
فشآٌٗذ هذٗشٗت بحشاى ٍ آخشٗي 

ّبٕ عول٘بتٖ دس استفبدُ اص  سٍش
 (GISّبٕ اطالعبت جغشاف٘بٖٗ ) دادُ

داريَغ اهيرظرداري ًؽعت:  اػضبي
؛ ظيذ اثَلمبظن هَظَيگَدرزي؛ 

هحوذرضب تمَايي؛ حعيي حيذري؛ 
 خعرٍاًي.حعيي ًيرٍهٌذ؛ ػجبض 

 كبسگبُ آهَصضٖ سبلي ّفذُ ضْشيَس
 1Gبشسسٖ ٍ تحل٘ل تكبهل ًسلْبٕ هَببٗل اص 

 بب تبك٘ذ بش ّستِ ضبكِ 5Gتب 
 هٌْذض حويذرضب ثَلحعٌي )ّوراُ اٍل(

 طجمة دّن ظبختوبى ظويِ 
 ظبلي هؼبًٍت پصٍّؽي

 ضٌبِ پٌج

ًطست ٍ ه٘ضگشد 
 :علوٖ چْبسم

دس  GISكبسبشدّبٕ 
 فشهبًذّٖ ٍ كٌتشل 

 
 )ؼروت ايسيراى(

 

 سبلي ّفذُ ضْشيَس

ًطست علوٖ پٌجن: 
خَاُ؛  دكتش ستبسٕ

  هٌْذس سلگٖ
)اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل 

 ايراى( 
 

ّبٕ  ّب ٍ فشصت چبلص
سبهبًٔ فشهبًذّٖ ٍ 

 كٌتشل دس سطح كطَس 
 

 سبلي ّفذُ ضْشيَس

 ًطست علوٖ ضطن: 

 C4Iسًٍذ پبسخگَٖٗ بِ حَادث هبتٌٖ بش 
  ًطبًٖ ّبٕ آتص دس سبصهبى

 
 سبلي ّفذُ ضْشيَس

 15:33هشاسن اختتبهِ: سبعت 
 كبسگبُ ٍ ًطست علوٖ  دكتش هحوذسضب عبسف

الگَي هطلَة ظبهبًِ 
فرهبًذّي ٍ وٌترل 

ّبي ًظبهي ٍ  ظبزهبى
غيرًظبهي هجتٌي ثر ظٌبريَ 

)ثب  1424ًَيعي در افك 
 ارائِ هصذاق(

  
 خَاُ دكتش علٖ ستبسٕ

 
  دّن سبختوبى سويِطجقة 

 سبلي هعبًٍت پژٍّطي

 كبسگبُ ٍ ًطست علوٖ 

 
 دس C4Iًقص هشاكض 

 هذٗشٗت بحشاى 
  
 ًبدٕدكتش 

 
  طجقة دّن سبختوبى سويِ

 سبلي هعبًٍت پژٍّطي
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 ًبم  هقبالت پزيشفتِ ضذُ جْت اسائِ ضفبّي دس هْلت قبًًَي ثجت

 هشتت ضذُ ثش حست ًبم هقبلِ

 ًَيعٌذگبىًبم  ػٌَاى همبلِ 

1.  
Cooperative Backstepping Control of Quadrotors via Sliding Mode 
Observer 

Amir Farhad Ehyaei,  Kiarash Aryankia 

1.  Cryptanalysis of a certificateless aggregate signature scheme هٌْاص ًَسٍصي 

 هحوذ سضا ٍلَي، هْشاب ساهک ّاي اجتواػي اًتظاهي دس تحشاىاسائِ الگَي پـتيثاًي اص ػوليات فشهاًذّي ٍ كٌتشل   .3

4.  
ػاصي  ػاصي چشخِ فشهاًذّي ٍ كٌتشل تا اػتفادُ اص صًجيشُ هاسكَف ٍ ؿثيِ اسائِ سٍؽ جذيذ َّؿوٌذ

 آى
 ػلي ًَسآرس، هٌصَس ًَسآرس، اصغش ًَسآرس

 اسائِ سٍؿي تشاي احشاص اصالت ػلؼلِ هشاتثي دس ايٌتشًت اؿياء  .5
اكثشصادُ، ػلي پايٌذُ، هجيذ تيات، هحوذسضا آيذا 

 ػاسف

6.  
هثتٌي تش  OODAاسائِ هذل سصذ، پايؾ ٍ ّـذاسدّي ػايثشي تش اػاع چشخِ فشهاًذّي كٌتشل 

 هغالؼِ تغثيمي كـَسّاي ّذف
 هْذي صحشايي  -هحوذسضا ٍلَي 

 كٌتشل ٍ فشهاًذّياسائِ هذلي جْت تْشُ گيشي اص ايٌتشًت اؿيا جْت تاهيي اؿشاف اعالػاتي دس   .7
ػلواى هحثي، ٍحيذ فتَح آتادي، هحوذ ّادي 

 حارلي

8.  
اسايِ يک الگَ تِ كوک تشكية اتضاسّاي هذلؼاصي ٍ الگَسيتن ّاي تْيٌِ ػاصي جْت كٌتشل هَثش ٍ 

 افضايؾ تْشُ ٍسي

هْذي خليلي، هحوذ صالح هيأتادي، ػيذ اهيشّادي 

هشين هيٌَفام، ػليشضا جؼفشي پيش لش، يًَغ جاٍيذ،  

 هحوَد صادُ،سٍيا ًادسي

9.  
ّاي فشهاًذّي ٍ  ( دس عشاحي ػاهاSymMLًِاسائِ يک چاسچَب تجشتي تشاي صتاى هذلؼاصي ػيؼتن )

 ّاي صيشػاختي كٌتشل تَػؼِ هحَس تِ هٌظَس اًؼجام هؤلفِ

ػيذ اهيش ّادي هيٌَفام، هْذي خليلي، ػيذ هيثن 

 ػلَي، ػليشضا جؼفشي پيشلشي

 ػيذُ ليلي هيشعاّشي ؿذُ هثتٌي تش هـاسكت دس فشهاًذّي ٍ كٌتشل گيشي تَصيغ تصويناسائِ يک ػاختاس   .12

 اػواػيل يضداًي، حؼي آتـگاّي تا تاكيذ تش ؿثيِ ػاصي هيذاى ًثشد C4I( دس ػاهاًِ  GISاسصياتي جايگاُ ػيؼتن اعالػات جغشافيايي )  .11

 هحوذسضا ٍلَي، صاهت سفيؼي  1141ػپاُ دسافكاسئِ الگَي تَػؼِ ػاهاًِ فشهاًذّي ٍكٌتشل ًيشٍي َّافضاي   .11

13.  
اًگـت ًگاسي هغضي جْت تفكيک هفاّين كٌتشلي پْپاد تا اػتفادُ اص الگَسيتن آًاليض اجضاء هؼتمل ٍ 

 ؿثكِ ّاي ػصثي هصٌَػي ٍ فاصي

احؼاى ايواًي، غالهحؼيي جؼفشي، خذيجِ ايواًي، 

 هحوذػلي صاسع صسديٌي

14.  
( فضاي ػايثش كـَس تا سٍيكشد C4Iي فشهاًذّي ٍ كٌتشل ) ػاهاًِتٌذي ساّثشدّاي تَػؼِ اٍلَيت

 هغالؼِ تغثيمي

دكتش اتشاّين هحوَدصادُ، ػلي ًيک ًفغ ٍ هحوذ 

 هْذي لَچاًي

 ّاي اهٌيتي ايٌتشًت اؿياء ًظاهي: هفَْم ٍ چالؾ  .15
هحوذ تْـتي آتـگاُ، هحوذسضا ػاسف، هشتضي 

 تشاسي

16.  
ّاي فشهاًذّي ٍ كٌتشل هثتٌي تش ساياًؾ اتشي دس ػاهاًِّاي اهٌيتي تشسػي الضاهات ٍ هكاًيضم

(CBC4I) 
 خذاداد ّليلي، ػيذ هحؼي كاظوي ٍ هْذي دّماًي

17.  
تشػي استثاط تيي ػٌاصش الليوي تا فشاس اص خذهت ػشتاصي دس پادگاى ّاي ًظاهي دٍسُ هغالؼاتي 

 صسّي صًجاى( 212)هغالؼِ هَسدي پادگاى تيپ  2411-2412
 هحوذ هحوذي، حؼي آتـگاّيػثذالِ فشجي، 

 هْشداد ؿاٍسدي، ػلي يَػفي، ػليشضا سضَاًياى تشًاهِ سيضي هؼيش تشاي پْپاد دس هحيظ ػِ تؼذي تا اػتفادُ اص الگَسيتن طًتيک  .18

19.  
ّاي چف داساي  ّاي چف تَهي اص عشيك جايگضيي ًوَدى الياف دٍلغثي تا الواى تْثَد ػولكشد ػاهاًِ

 حلمَي افضايـيػاختاس فشكتال هيٌكَفؼكي 
 هْذي خثيش، هشين حكوت
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12.  ُ  يحيي اسصاًي تيشگاًي، ػويِ تيواسچي افضاسي هحذٍد ٍ ًشخ دادُ هتَػظ تشاي كاستشدّاي تا هٌاتغ ػخت RC6ػاصي الگَسيتن  پياد

11.  
تحليل ساّكاسّاي هثتٌي تش هحاػثات ًشم ٍ كالػيک تشاي تخصيص دادگاى دسفشآيٌذ سدياتي اّذاف: 

 سلاتتي ٍ الگَسيتن صٍج ياتي پايذاسؿثكِ ػصثي 
 ّاًيِ سحواًي، ػيذٍّاب ؿجاع الذيٌي

 هحوذ دسٍيـي ، هجيذ غيَسي ثالث تـخيص ًفَر تا اػتفادُ اص هذل هخفي هاسكَف  .11

13.  
تمَيت پذافٌذ غيشػاهل دس سيض ؿثكِ تا دس ًظش گشفتي ًشخ تغييشات فشكاًغ ٍ تا حضَس ٍاحذّاي تَليذ 

 هٌاعك ًظاهي پشاكٌذُ تجذيذ پزيش دس
 سضا كياًي ، ايواى ػجادياى ، ػيذ هحوذ هحيغي 

 حؼيٌؼلي غياثي ساد، ػؼيذ الْي  ؿثيِ ػاصي ؿٌاختي صحٌِ ًثشد  .14

 هجتثي كشيوي كليواًي، ػلي جؼفشي عشاحي هياى افضاس ٍاػظ ساديَئي ػاهاًِ آگاّي اص ٍضؼيت صحٌِ ًثشد سصم دسيائي  .15

 ػلي ًاصشي، داًيال ؿْشياسي، ػلي صادلي  ّاي تحت ؿثكِافضاس تٌذي پشٍتكل تشافيک سهض ؿذُ ًشمتـخيص ٍ عثمِػاصي الگَسيتن عشاحي ٍ پيادُ  .16

 هيالد حكيوي، ػلي هختاساًي DDSپذافٌذي هثتٌي تش   ػاص ساداس سّگيش ػاهاًِ عشاحي ٍ ػاخت تؼتش ٍ ؿثيِ  .17

 تحشاىعشاحي ٍ ػاخت ستات اهذادگش پِشاى ٍ كاستشد آى دس هذيشيت   .18
جضي، يضداى   ػحش فشاّاًي، ؿْشام ّادياى

 پَس خاهؼي

 هجتثي كشيوي كليواًي، ػلي جؼفشي فاصّاي فشهاًذّي ٍ كٌتشل استثاعات دس ؿشايظ تحشاى  .19

 فشهاًذّي ٍ هذيشيت تحشاى هخاعشات هحيغي تا اػتفادُ اص ايٌتشًت اؿياء ٍ ػلَم ّوگشا  .32
صّشاالؼادات اسدػتاًي ، ػيذ حؼيي حؼيٌي 

 لَاػاًي

 خصَصي كاستش كاستشدي اص يک عشح اهضاي گشٍّي دس ساياًؾ اتشي هَتايل تِ هٌظَس حفظ حشين  .31
هحوذ تْـتي آتـگاُ، هحوذسضا ػاسف، هشتضي 

 تشاسي

 ليال ثشٍتي، هحوذسضا ٍلَي، هشين حَسػلي ؿٌاػي صحٌِ ًثشد دس تَليذ صتاى هذيشيت هيذاى ًثشد كاستشد ّؼتاى  .31

 فشهاًذّي ٍ كٌتشل رخيشُ جيشُ غزايي ٍ آب ٍ ػَخت ًيشٍي اًتظاهي تؼذ اص تحشاىالگَي هغلَب   .33
هحوذ ػلي اكثشي هْذي كاسگش لجشآتي، تٌْاص 

 ػؼادتي

 ٍ تشسػي چالـْاي آى C4Iّاي  دادُ دس ػاهاًِ لضٍم تكاسگيشي فٌاٍسي كالى  .34
خذاداد ّليلي، هحوذسضا ػلغاًپَس، فاعوِ ػادات 

 هَػَي

 آٌّگ فشهاًذّي ػوليات ػايثشي هثتٌي تش صيؼتياس هذل تصوين  .35
ػاهاى كـَسي، هصغفي ػثاػي، ػثذالشحوي 

 كـَسي

36.  
ػاصي هكاًي ػِ تؼذي ّذايت آتؾ تَپخاًِ تا اػتفادُ اص ػيؼتن اعالػات جغشافيايي تا تاكيذ تش هذل

 تؼييي هَلؼيت تْيٌِ ديذتاى ّاي تَپخاًِ صحشايي

هحوذي، حؼي آتـگاّي، ّاًي سضايياى، هحوذ 

 جَاد ػذيذي

37.  
ّا ٍ لغؼات الكتشًٍيكي  تش سٍي ػاهاًِ HPMػاصي تأثيش توة الكتشٍهغٌاعيؼي  ػاصي ٍ ؿثيِ هذل

 UHFهشاكض فشهاًذّي ٍ كٌتشل دس تاًذ 

حويذسضا جْاًـاّلَ ، حؼي ػثذاللْي ، اهيش 

 پَسدكاى 

 صّشا جاللياى، دكتش هحؼي ؿشيفي ّاي آًْا ّاي حجين ٍ ٍيظگيّاي تَصيؼي پشداصؽ دادُ هشٍسي تش ػاهاًِ  .38

 صّشا جاللياى، دكتش هحؼي ؿشيفي ّاي تَصيؼي هشٍسي تش هتذّاي هذيشيت هٌاتغ ٍ تخصيص ٍظايف دس ػيؼتن  .39

 )هغالؼِ هَسدي ؿْش اتْش(gisهكاًياتي  پٌاّگاُ تا سٍيكشد پذافٌذ غيش ػاهل تا اػتفادُ اص   .42
فشّاد جؼفشي، حؼي حؼيٌي اهيٌي ، ّادي 

 تاسيمليضادُ  

41.  
ؿثكِ تؼاهل  کيؿثكِ تتشا تِ ػٌَاى  ليٍ تحل ٍ كٌتشل تحشاى يدس فشهاًذّ يػاصهاً ييًمؾ تؼاهل ت

 تحشاى تيشيٍ هذ يػوَه تياهٌ تا اػتاًذاسدّاي شيپز
 صادُ ػشؿلَ نيسح شضايػل

41.  
دس تخؾ هاًيتَسيٌگ ػاهاًِ فشهاًذّي ٍ كٌتشل جٌگ  GISًمؾ فٌاٍسي پيـشفتِ ػٌجؾ اص دٍس ٍ 

 تشكيثي
 هْذي كيخايي، هشتضي پَسصاسع، جَاد سفيؼي ساد

43.  
كاٍي جٌگل تصادفي دس تـخيص تملة  يافتي هـاّذات ًاٌّجاس اػتَاس تش اػاع الگَسيتن دادُ

 ّاي اػتثاسي كاست

هظاى ػيذاحوذياى، ػيذ اهيش اصغشي تَچائي، لشتاى 

 خشدهٌذياى

 آللي هحوذ اهٌيت تْثَد جْت دس پشاكٌذُ تَليذ گشفتي ًظش دس تا تَصيغ  ّاي ؿثكِ دس تاسّا حزف كٌتشل  .44
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ءاسبهي پذيذآٍسًذگبى ٍ ًَيسٌذگبى هقبالت ثِ تشتيت حشٍف الفجب  

Aryankia  Kiarash  
Ehyaei Amir Farhad  
 حؼي  آتـگاّي

 صّشاالؼادات  اسدػتاًي
 يحيي  اسصاًي تيشگاًي
 ػيذ اهيش  اصغشي تَچائي

 آيذا  اكثشصادُ
 هحوذ ػلي  اكثشي
 احؼاى  ايواًي
 خذيجِ  ايواًي
 هشتضي  تشاسي

 هحوذ  تْـتي آتـگاُ
 هجيذ  تيات

 ػلي  پايٌذُ
 اهيش  پَسدكاى

 هشتضي  پَسصاسع
 ّادي  تاسيمليضادُ  

 ػويِ  تيواسچي

 ليال  ثشٍتي
 يًَغ  جاٍيذ

 ػلي  جؼفشي

 غالهحؼيي  جؼفشي
 فشّاد  جؼفشي

 ػليشضا  جؼفشي پيشلشي

 صّشا  جاللياى
 حويذسضا  جْاًـاّلَ

 هحوذ ّادي  حارلي

 حؼي  حؼيٌي اهيٌي
 ػيذ حؼيي  حؼيٌي لَاػاًي

 هشين  حكوت

 هيالد  حكيوي
 هشين  حَسػلي

 يضداى  پَس خاهؼي

 هْذي  خثيش
 لشتاى  خشدهٌذياى

 هْذي  خليلي
 هحوذ  دسٍيـي
 هْذي  دّماًي

 هْشاب  ساهک

 ّاًيِ  سحواًي
  شضايػل صادُ ػشؿلَ نيسح

 ّاًي  سضايياى
 ػليشضا  سضَاًياى

 صاهت  سفيؼي

 جَاد  سفيؼي ساد

 هحوذػلي  صاسع صسديٌي

 ايواى  ػجادياى
 جَاد  ػذيذي

 تٌْاص  ػؼادتي

 هحوذسضا  ػلغاًپَس

 هظاى  ػيذاحوذياى
 هْشداد  ؿاٍسدي

 ػيذٍّاب  ؿجاع الذيٌي

 هحؼي  ؿشيفي

 داًيال  ؿْشياسي
 ػلي  صادلي

 هْذي  صحشايي

 هحوذسضا  ػاسف

 هصغفي  ػثاػي
 حؼي  ػثذاللْي

 ػيذ هيثن  ػلَي
 حؼيٌؼلي  غياثي ساد

 هجيذ  غيَسي ثالث

 ٍحيذ  فتَح آتادي
 ػحش  فشاّاًي
 ػثذالِ  فشجي

 هحوذ هْذي  لَچاًي

 هجتثي  كشيوي كليواًي
 هْذي  كاسگش لجشآتي

 ػيذ هحؼي  كاظوي
 ػاهاى  كـَسي
 ػثذالشحوي  كـَسي

 سضا  كياًي
 هْذي  كيخايي

 هحوذ آللي
 ػلواى  هحثي

 هحوذ  هحوذي
 هشين  صادُهحوَد 

 اتشاّين  هحوَدصادُ
 ػيذ هحوذ  هحيغي

 ػلي  هختاساًي

 فاعوِ ػادات  هَػَي

 هحوذ صالح  هيأتادي
 ػيذُ ليلي  هيشعاّشي

 ػيذ اهيش ّادي  هيٌَفام
 سٍيا  ًادسي

 ػلي  ًاصشي
 اصغش  ًَسآرس

 ػلي  ًَسآرس
 هٌصَس  ًَسآرس

 هٌْاص  ًَسٍصي
 ػلي  ًيک ًفغ

 ؿْشام  جضي  ّادياى
 خذاداد  ّليلي
 ػؼيذ  الْي

 ػلي ي ٍػفي
 هحوذ سضا  ٍلَي

 اػواػيل  يضداًي
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  هقبالت دس سبلي اٍّل ثٌذي اسائة صهبى

 ضٌبسي( سبلي علَم )صهييهحل اسائِ هقبلِ: 

 
ترتيت 

 آغبز ايويل وذ همبلِ ًبم ًَيعٌذگبى ػٌَاى همبلِ ارائِ

1.  
فشهاًذّي ٍكٌتشل  اسئِ الگَي تَػؼِ ػاهاًِ

 1141 ًيشٍي َّافضاي ػپاُ دسافك
 A-10-92-1 sr.rafiei@chmail.ir هحوذسضا ٍلَي، صاهت سفيؼي 

 اٍّلرٍز 
13:32 

1.  
ي  تٌذي ساّثشدّاي تَػؼِ ػاهاًِاٍلَيت

( فضاي ػايثش كـَس تا C4Iفشهاًذّي ٍ كٌتشل )
 سٍيكشد هغالؼِ تغثيمي

دكتش اتشاّين هحوَدصادُ، ػلي ًيک 
 ًفغ ٍ هحوذ هْذي لَچاًي

A-10-118-1 niknafsali@chmail.ir 

 رٍز اٍّل
14:22 

3.  
دس  GISًمؾ فٌاٍسي پيـشفتِ ػٌجؾ اص دٍس ٍ 

تخؾ هاًيتَسيٌگ ػاهاًِ فشهاًذّي ٍ كٌتشل 
 جٌگ تشكيثي

هْذي كيخايي، هشتضي پَسصاسع، جَاد 
 سفيؼي ساد

A-10-112-1 m.keykhaee60@yahoo.com 

 رٍز اٍّل
14:32 

 A-10-127-1 sadracsc93@gmail.com حؼيٌؼلي غياثي ساد، ػؼيذ الْي  ؿثيِ ػاصي ؿٌاختي صحٌِ ًثشد  .4
 رٍز اٍّل
15:15 

5.  
ياس فشهاًذّي ػوليات ػايثشي هذل تصوين

 آٌّگ هثتٌي تش صيؼت

ػاهاى كـَسي، هصغفي ػثاػي، 
 ػثذالشحوي كـَسي

A-10-97-3 sakeshvari@ihu.ac.ir 

 رٍز اٍّل
15:45 

6.  
ؿٌاػي صحٌِ ًثشد دس تَليذ صتاى  كاستشد ّؼتاى

 هذيشيت هيذاى ًثشد

هحوذسضا ٍلَي، هشين  ليال ثشٍتي،
 حَسػلي

A-10-106-1 l.servati@chmail.ir 
 رٍز اٍّل
16:15 

7.  
فشهاًذّي ٍ هذيشيت تحشاى هخاعشات هحيغي 

 تا اػتفادُ اص ايٌتشًت اؿياء ٍ ػلَم ّوگشا

صّشاالؼادات اسدػتاًي ، ػيذ حؼيي 
 حؼيٌي لَاػاًي

A-10-134-1 lavasani@khu.ac.ir 
 رٍز اٍّل
16:45 

8.  

استثاط تيي ػٌاصش الليوي تا فشاس اص ػي ستش
خذهت ػشتاصي دس پادگاى ّاي ًظاهي دٍسُ 

)هغالؼِ هَسدي پادگاى  2412-2411هغالؼاتي 
 صسّي صًجاى( 212تيپ 

ػثذالِ فشجي، هحوذ هحوذي، حؼي 
 آتـگاّي

A-10-68-1 
m12mohammadim12@yahoo.c
om 

 رٍز دٍم
8:32 

9.  
الگَي هغلَب فشهاًذّي ٍ كٌتشل رخيشُ جيشُ 

غزايي ٍ آب ٍ ػَخت ًيشٍي اًتظاهي تؼذ اص 
 تحشاى

هحوذ ػلي اكثشي هْذي كاسگش 
 لجشآتي، تٌْاص ػؼادتي

A-10-146-1 m.a.akbari1390@gmail.com 

 رٍز دٍم
9:22 

12.  
عشاحي ٍ ػاخت ستات اهذادگش پِشاى ٍ كاستشد آى 

 دس هذيشيت تحشاى

جضي،   فشاّاًي، ؿْشام ّادياىػحش 
 پَس يضداى خاهؼي

A-10-85-1 s.hadian@eng.ui.ac.ir 

 رٍز دٍم
9:32 

11.  

تؼذي ّذايت آتؾ تَپخاًِ  ػاصي هكاًي ػِهذل
تا اػتفادُ اص ػيؼتن اعالػات جغشافيايي تا تاكيذ 

تش تؼييي هَلؼيت تْيٌِ ديذتاى ّاي تَپخاًِ 
 صحشايي

حؼي آتـگاّي، ّاًي سضايياى، هحوذ 
 هحوذي، جَاد ػذيذي

A-10-78-1 hassanatashgahi@gmail.com 
 رٍز دٍم
12:32 

11.  

ٍ كٌتشل  يدس فشهاًذّ يػاصهاً ييًمؾ تؼاهل ت
ؿثكِ  کيؿثكِ تتشا تِ ػٌَاى  ليٍ تحل تحشاى

ٍ  يػوَه تياهٌ تا اػتاًذاسدّاي شيتؼاهل پز
 تحشاى تيشيهذ

 A-10-00-0 a.Rahimzadeh.a@gmail.com صادُ ػشؿلَ نيسح شضايػل
 رٍز دٍم

11:22 

13.  
فاصّاي فشهاًذّي ٍ كٌتشل استثاعات دس ؿشايظ 

 تحشاى
 A-10-99-2 هجتثي كشيوي كليواًي، ػلي جؼفشي

mojtaba.karimi.1108@gmail.co
m 

 رٍز دٍم
11:15 

14.  
اسائِ هذلي جْت تْشُ گيشي اص ايٌتشًت اؿيا 

جْت تاهيي اؿشاف اعالػاتي دس كٌتشل ٍ 
 فشهاًذّي

ػلواى هحثي، ٍحيذ فتَح آتادي، 
 هحوذ ّادي حارلي

A-10-132-1 s.mohebi22@gmail.com 

 رٍز دٍم
13:32 

15.  
ّاي  ايٌتشًت اؿياء ًظاهي: هفَْم ٍ چالؾ

 اهٌيتي

ػاسف، هحوذ تْـتي آتـگاُ، هحوذسضا 
 هشتضي تشاسي

A-10-50-1 M_Beheshti_A@mut.ac.ir 

 رٍز دٍم
14:22 

16.  
هثتٌي ؿذُ  گيشي تَصيغ اسائِ يک ػاختاس تصوين

 تش هـاسكت دس فشهاًذّي ٍ كٌتشل
 A-10-91-1 mirtaheri@khu.ac.ir ػيذُ ليلي هيشعاّشي

 رٍز دٍم
14:32 
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  ّبي اسائة هقبالت ضفبّي دس سبلي اٍّل ثٌذي ٍ سٍسبي ًطست صهبى

 ضٌبسي( سبلي علَم )صهييهحل اسائِ هقبلِ: 

 صجح

 سٍص

 سبعت

 صبح

 55:28تب   58:98سبعت  58تب   0:98سبعت 

 ضٌبِ چْبس

 آرسهبُ 24

 دس سبلي ّفذُ ضْشَٗس –هشاسن افتتبحِ٘ 
ؼروت ّوگبى در هراظن افتتبحيِ، فمط ظبلي ّفذُ  ثِ هٌظَر)

 ؼْريَر ثرًبهِ خَاّذ داؼت(

 

 ه٘ضگشد ًخست 

طشح ضبكٔ استببطبت ٍ اطالعبت بشإ عول٘بت سالهت، 

 اهٌ٘ت عوَهٖ ٍ هذٗشٗت بحشاى

 )ضشكت پژٍّص تَسعِ ٍ ًبجٖ( 

 ضٌبِ پٌج

25 

 آرسهبُ

 جلسِسبلي اٍل اسائِ هقبلِ: ّ٘ئت سٗ٘سِ 

 دوتر هحوذ لبظوي )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(

 دوتر ػليرضب يبٍري )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(

 )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 

 ّو٘بساى داًطجَ

 ّراتي هْرداد؛  پَر خَؼحبل ظؼيذ؛ ػجبض ؼوط؛ ثذري ظويِ

 سبلي اٍل اسائِ هقبلِ: ّ٘ئت سٗ٘سِ جلسِ

 ػوليبت ًبجب(دوتر هحوذ لبظوي )هؼبًٍت 

 دوتر ػليرضب يبٍري )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(

 )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 

 ّو٘بساى داًطجَ

 ّراتي هْرداد؛  پَر خَؼحبل ظؼيذ؛ ػجبض ؼوط؛ ثذري ظويِ

ػي استثاط تيي ػٌاصش الليوي تا فشاس اص خذهت ستشهمبلة ّؽتن: 

)هغالؼِ  2412-2411هغالؼاتي ػشتاصي دس پادگاى ّاي ًظاهي دٍسُ 

 صسّي صًجاى( 212هَسدي پادگاى تيپ 

ػاصي هكاًي ػِ تؼذي ّذايت آتؾ تَپخاًِ تا اػتفادُ هذل همبلة يبزدّن:

اص ػيؼتن اعالػات جغشافيايي تا تاكيذ تش تؼييي هَلؼيت تْيٌِ ديذتاى ّاي 

 تَپخاًِ صحشايي

ُ جيشُ غزايي ٍ آب الگَي هغلَب فشهاًذّي ٍ كٌتشل رخيشهمبلة ًْن: 

 ٍ ػَخت ًيشٍي اًتظاهي تؼذ اص تحشاى

ٍ  ٍ كٌتشل تحشاى يدس فشهاًذّ يػاصهاً ييًمؾ تؼاهل تهمبلِ دٍازدّن: 

 تياهٌ تا اػتاًذاسدّاي شيؿثكِ تؼاهل پز کيؿثكِ تتشا تِ ػٌَاى  ليتحل

 تحشاى تيشيٍ هذ يػوَه

عشاحي ٍ ػاخت ستات اهذادگش پِشاى ٍ كاستشد آى دس  همبلة دّن:

 هذيشيت تحشاى
 فاصّاي فشهاًذّي ٍ كٌتشل استثاعات دس ؿشايظ تحشاىهمبلِ ظيسدّن: 
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  ّبي اسائة هقبالت ضفبّي دس سبلي اٍّل ثٌذي ٍ سٍسبي ًطست صهبى

 ضٌبسي( سبلي علَم )صهييهحل اسائِ هقبلِ: 

 عصش

 عصش 

 57:52تب  52:52 52:88تب   59:98سبعت  

 ضٌبِ چْبس
24 

 آرسهبُ

 سٗ٘سِ جلسِسبلي اٍل اسائِ هقبلِ: ّ٘ئت 

 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((

 هٌْذض هحوذ ثبلري )اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى(

 خبًن دوتر ظيذُ ليلي هيرطبّري )داًؽگبُ خَارزهي(

 ّو٘بساى داًطجَ

 هْيبر؛ اوجري ًرگط؛ زادُ غالهي تمي رضب؛ اصلگلپبيگبى  الذيي ؼْبة

 زادُ ؛ راهيي غالهي تميًظري

 سبلي اٍل اسائِ هقبلِ: ّ٘ئت سٗ٘سِ جلسِ

 دوتر هيرهحعي پذرام )داًؽگبُ خَارزهي(

 )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 

 خبًن دوتر ظيذُ ليلي هيرطبّري )داًؽگبُ خَارزهي(

 ّو٘بساى داًطجَ

؛ اوجري ًرگط؛ زادُ غالهي تمي رضب؛ گلپبيگبى اصل الذيي ؼْبة

 زادُ ؛ راهيي غالهي تميًظري هْيبر

اسئِ الگَي تَػؼِ ػاهاًِ فشهاًذّي ٍكٌتشل ًيشٍي َّافضاي همبلة اٍل: 

 1141ػپاُ دسافك
 ؿثيِ ػاصي ؿٌاختي صحٌِ ًثشدهمبلة چْبرم: 

ي فشهاًذّي ٍ كٌتشل  ػاهاًِتٌذي ساّثشدّاي تَػؼِ اٍلَيتهمبلة دٍم: 

(C4Iفضاي ػايثش كـَس تا سٍيكشد هغالؼِ تغثيمي ) 

ياس فشهاًذّي ػوليات ػايثشي هثتٌي تش هذل تصوينهمبلة پٌجن: 

 آٌّگ صيؼت

ؿٌاػي صحٌِ ًثشد دس تَليذ صتاى هذيشيت  كاستشد ّؼتاىهمبلة ؼؽن: 

 هيذاى ًثشد

دس تخؾ  GISًمؾ فٌاٍسي پيـشفتِ ػٌجؾ اص دٍس ٍ همبلة ظَم: 

 هاًيتَسيٌگ ػاهاًِ فشهاًذّي ٍ كٌتشل جٌگ تشكيثي

فشهاًذّي ٍ هذيشيت تحشاى هخاعشات هحيغي تا اػتفادُ اص  ّفتن:همبلة 

 ايٌتشًت اؿياء ٍ ػلَم ّوگشا

 ضٌبِ پٌج
25 

 آرسهبُ

 سبلي اٍل اسائِ هقبلِ: ّ٘ئت سٗ٘سِ جلسِ

 )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(دوتر هحوذ لبظوي 

 دوتر ػليرضب يبٍري )هؼبًٍت ػوليبت ًبجب(

 )داًؽگبُ خَارزهي(دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي 

 ّو٘بساى داًطجَ

  ّراتي هْرداد؛  پَر خَؼحبل ظؼيذ؛ ػجبض ؼوط؛ ثذري ظويِ

 هشاسن اختتبهِ٘ 

 ّو٘بساى داًطجَ

؛ فضلي ظتبرُ؛ لذيري پرٍاًِ؛ ثذر خبى ػعل؛ هحوَدزادُ آيعبى

؛ اوجري ًرگط؛ زادُ غالهي تمي رضب؛ گلپبيگبى اصل الذيي ؼْبة

؛  پَر خَؼحبل ظؼيذ؛ ػجبض ؼوط؛ ثذري ظويِ ؛ ًظري هْيبر

 زادُ ؛ راهيي غالهي تميّراتي هْرداد

اسائِ هذلي جْت تْشُ گيشي اص ايٌتشًت اؿيا جْت تاهيي همبلِ چْبردّن: 

 اؿشاف اعالػاتي دس كٌتشل ٍ فشهاًذّي

 ّاي اهٌيتي ايٌتشًت اؿياء ًظاهي: هفَْم ٍ چالؾهمبلِ پبًسدّن: 

ؿذُ هثتٌي تش  گيشي تَصيغ اسائِ يک ػاختاس تصوينهمبلة ؼبًسدّن: 

 هـاسكت دس فشهاًذّي ٍ كٌتشل
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  ثٌذي اسائة هقبالت ضفبّي دس سبلي دٍم صهبى

 طجقة دٍم سبختوبى سويِّ –داًطكذُ فٌّي ٍ هٌْذسي  -5اتبق سويٌبس هحل اسائِ هقبلِ: 

ترتيت 

 آغبز ايويل وذ همبلِ ًبم ًَيعٌذگبى ػٌَاى همبلِ ارائِ

1.  
Cooperative Backstepping Control 
of Quadrotors via Sliding Mode 
Observer 

Amir Farhad Ehyaei,  Kiarash 
Aryankia 

A-10-126-1 aryankia@gmail.com 
 رٍز اٍّل

13:32 

1.  Cryptanalysis of a certificateless 
aggregate signature scheme 

    هٌْاص ًَسٍصي
 رٍز اٍّل

14:22 

3.  
اسائِ سٍؿي تشاي احشاص اصالت ػلؼلِ هشاتثي دس 

 ايٌتشًت اؿياء

آيذا اكثشصادُ، ػلي پايٌذُ، هجيذ تيات، 
 هحوذسضا ػاسف

A-10-101-1 ea.akbarzadeh@gmail.com 
 رٍز اٍّل

14:32 

4.  
اسايِ يک الگَ تِ كوک تشكية اتضاسّاي هذلؼاصي 

ػاصي جْت كٌتشل هَثش ٍ ٍ الگَسيتن ّاي تْيٌِ 
 افضايؾ تْشُ ٍسي

هْذي خليلي، هحوذ صالح هيأتادي، 
ػيذ اهيشّادي هيٌَفام، ػليشضا جؼفشي 

پيش لش، يًَغ جاٍيذ،  هشين هحوَد 
 صادُ،سٍيا ًادسي

A-10-53-2 minoofam@gmail.com 
 رٍز اٍّل

15:15 

5.  

تجشتي تشاي صتاى هذلؼاصي اسائِ يک چاسچَب 
ّاي  ( دس عشاحي ػاهاSymMLًِػيؼتن )

فشهاًذّي ٍ كٌتشل تَػؼِ هحَس تِ هٌظَس 
 ّاي صيشػاختي اًؼجام هؤلفِ

ػيذ اهيش ّادي هيٌَفام، هْذي خليلي، 
ػيذ هيثن ػلَي، ػليشضا جؼفشي 

 پيشلشي

A-10-53-1 minoofam@gmail.com 
 رٍز اٍّل

15:45 

6.  
اًگـت ًگاسي هغضي جْت تفكيک هفاّين 
اجضاء كٌتشلي پْپاد تا اػتفادُ اص الگَسيتن آًاليض 

 هؼتمل ٍ ؿثكِ ّاي ػصثي هصٌَػي ٍ فاصي

احؼاى ايواًي، غالهحؼيي جؼفشي، 
 خذيجِ ايواًي، هحوذػلي صاسع صسديٌي

A-10-61-1 eh67.imani@gmail.com 
 رٍز اٍّل

16:15 

7.  
-ّاي اهٌيتي دس ػاهاًِتشسػي الضاهات ٍ هكاًيضم

ّاي فشهاًذّي ٍ كٌتشل هثتٌي تش ساياًؾ اتشي 
(CBC4I) 

خذاداد ّليلي، ػيذ هحؼي كاظوي ٍ 
 هْذي دّماًي

A-10-48-2 halili@chmail.ir 
 اٍّلرٍز 

16:45 

8.  
تشًاهِ سيضي هؼيش تشاي پْپاد دس هحيظ ػِ 

 تؼذي تا اػتفادُ اص الگَسيتن طًتيک

هْشداد ؿاٍسدي، ػلي يَػفي، ػليشضا 
 سضَاًياى

A-10-129-1 mehrdad.shaverdi@gmail.com 
 رٍز دٍم

8:32 

9.  
تشاي كاستشدّاي تا  RC6ػاصي الگَسيتن  پيادُ

 افضاسي هحذٍد ٍ ًشخ دادُ هتَػظ هٌاتغ ػخت
 A-10-111-1 yahya.arzani@gmail.com يحيي اسصاًي تيشگاًي، ػويِ تيواسچي

 رٍز دٍم

9:22 

 A-10-46-3 mhdarvishi@ihu.ac.ir هحوذ دسٍيـي ، هجيذ غيَسي ثالث تـخيص ًفَر تا اػتفادُ اص هذل هخفي هاسكَف  .12
 رٍز دٍم

9:32 

11.  
عشاحي هياى افضاس ٍاػظ ساديَئي ػاهاًِ آگاّي 

 اص ٍضؼيت صحٌِ ًثشد سصم دسيائي
 A-10-99-1 هجتثي كشيوي كليواًي، ػلي جؼفشي

mojtaba.karimi.1108@gmail.co
m 

 رٍز دٍم

12:32 

11.  

-ػاصي الگَسيتن تـخيص ٍ عثمِعشاحي ٍ پيادُ

ّاي افضاس تٌذي پشٍتكل تشافيک سهض ؿذُ ًشم
 تحت ؿثكِ

ػلي ًاصشي، داًيال ؿْشياسي، ػلي 
 صادلي 

A-10-144-1 g9313406791@ihu.ac.ir 
 رٍز دٍم

11:22 

13.  
ػاص ساداس سّگيش  عشاحي ٍ ػاخت تؼتش ٍ ؿثيِ

 DDSپذافٌذي هثتٌي تش   ػاهاًِ
 A-10-88-1 miladtelecom@yahoo.com هيالد حكيوي، ػلي هختاساًي

 رٍز دٍم

11:15 

14.  
كاستشدي اص يک عشح اهضاي گشٍّي دس ساياًؾ 

 خصَصي كاستش حشيناتشي هَتايل تِ هٌظَس حفظ 

هحوذ تْـتي آتـگاُ، هحوذسضا ػاسف، 
 هشتضي تشاسي

A-10-50-2 M_Beheshti_A@mut.ac.ir 
 رٍز دٍم

13:32 

15.  
ّاي  دادُ دس ػاهاًِ لضٍم تكاسگيشي فٌاٍسي كالى

C4I تشسػي چالـْاي آى ٍ 

 خذاداد ّليلي، هحوذسضا ػلغاًپَس،
 فاعوِ ػادات هَػَي

A-10-48-1 halili@chmail.ir 
 رٍز دٍم

14:22 

16.  
ّاي ّاي تَصيؼي پشداصؽ دادُ هشٍسي تش ػاهاًِ

 ّاي آًْا ٍيظگيحجين ٍ 
 A-10-160-1 jalalian@khu.ac.ir صّشا جاللياى، دكتش هحؼي ؿشيفي

 رٍز دٍم

14:32 
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  ّبي اسائة هقبالت ضفبّي دس سبلي دٍم ًطستثٌذي ٍ سٍسبي  صهبى

 طجقة دٍم سبختوبى سويِّ –داًطكذُ فٌّي ٍ هٌْذسي  -5اتبق سويٌبس هحل اسائِ هقبلِ: 

 صجح

 سٍص

 سبعت
 صبح

 55:28تب   58:98سبعت  58تب   0:98سبعت 

 ضٌبِ چْبس
 آرسهبُ 24

 دس سبلي ّفذُ ضْشَٗس –هشاسن افتتبحِ٘ 
 ؼروت ّوگبى در هراظن افتتبحيِ، فمط ظبلي ّفذُ ؼْريَر ثرًبهِ خَاّذ داؼت( ثِ هٌظَر)

 

 ضٌبِ پٌج
 آرسهبُ 25

 ّ٘ئت سٗ٘سِ جلسِ اسائِ هقبلِ: دٍمسبلي 

دوتر جليل راؼذ هحصل )داًؽگبُ تْراى(؛ هٌْذض هحوذ ثبلري 

ي )داًؽگبُ دوتراثَالفضل ًبطم)اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى(؛ 

 خَارزهي(

 ّو٘بساى داًطجَ

 فضلي ظتبرُ؛ لذيري پرٍاًِ؛ ثذر خبى ػعل؛ هحوَدزادُ آيعبى

 اسائِ هقبلِ: ّ٘ئت سٗ٘سِ جلسِ دٍمسبلي 

دوتر جليل راؼذ هحصل )داًؽگبُ تْراى(؛ هٌْذض هحوذ ثبلري 

ي )داًؽگبُ دوتراثَالفضل ًبطم)اًجوي فرهبًذّي ٍ وٌترل ايراى(؛ 

 خَارزهي(

 ّو٘بساى داًطجَ

 فضلي ظتبرُ؛ لذيري پرٍاًِ؛ ثذر خبى ػعل؛ هحوَدزادُ آيعبى

تشًاهِ سيضي هؼيش تشاي پْپاد دس هحيظ ػِ تؼذي تا همبلة ّؽتن: 

 اػتفادُ اص الگَسيتن طًتيک

عشاحي هياى افضاس ٍاػظ ساديَئي ػاهاًِ آگاّي اص  همبلة يبزدّن:

 ٍضؼيت صحٌِ ًثشد سصم دسيائي

تشاي كاستشدّاي تا هٌاتغ  RC6ػاصي الگَسيتن  پيادُهمبلة ًْن: 

 افضاسي هحذٍد ٍ ًشخ دادُ هتَػظ ػخت

تٌذي ػاصي الگَسيتن تـخيص ٍ عثمِعشاحي ٍ پيادُهمبلِ دٍازدّن: 

 ّاي تحت ؿثكِافضاس پشٍتكل تشافيک سهض ؿذُ ًشم

 تـخيص ًفَر تا اػتفادُ اص هذل هخفي هاسكَف همبلة دّن:
  ػاص ساداس سّگيش ػاهاًِ عشاحي ٍ ػاخت تؼتش ٍ ؿثيِهمبلِ ظيسدّن: 

 DDSپذافٌذي هثتٌي تش 
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  ّبي اسائة هقبالت ضفبّي دس سبلي دٍم ثٌذي ٍ سٍسبي ًطست صهبى

 طجقة دٍم سبختوبى سويِّ –داًطكذُ فٌّي ٍ هٌْذسي  -5اتبق سويٌبس هحل اسائِ هقبلِ: 

 عصش

 سٍص

 سبعت
 عصش

 57:52تب  52:52 52:88تب   59:98سبعت 

 ضٌبِ چْبس
 آرسهبُ 24

 ّ٘ئت سٗ٘سِ جلسِ سبلي دٍم اسائِ هقبلِ:

 دوتر هحوذرضب ظْيلي )داًؽگبُ خَارزهي(

 )داًؽگبُ خَارزهي( هحوذرضب ثيٌػ هرٍظتيدوتر 

 ّو٘بساى داًطجَ

 ّراتي هْرداد؛  پَر خَؼحبل ظؼيذ؛ ػجبض ؼوط؛ ثذري ظويِ

 جلسِّ٘ئت سٗ٘سِ  سبلي دٍم اسائِ هقبلِ:

 دوتر هحوذرضب ظْيلي )داًؽگبُ خَارزهي(

 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((

 )خَارزهي( يلَاظبً يٌيحع ييحع ذيدوتر ظ

 ّو٘بساى داًطجَ

 ّراتي ْرداد؛  هپَر خَؼحبل ظؼيذ؛ ػجبض ؼوط؛ ثذري ظويِ

 Cooperative Backstepping Control ofهمبلة اٍل: 

Quadrotors via Sliding Mode Observer 

اسايِ يک الگَ تِ كوک تشكية اتضاسّاي هذلؼاصي ٍ همبلة چْبرم: 

 الگَسيتن ّاي تْيٌِ ػاصي جْت كٌتشل هَثش ٍ افضايؾ تْشُ ٍسي

 Cryptanalysis of a certificateless aggregateهمبلة دٍم: 

signature scheme 

هذلؼاصي ػيؼتن  اسائِ يک چاسچَب تجشتي تشاي صتاىهمبلة پٌجن: 

(SymMLًِدس عشاحي ػاها )  ِّاي فشهاًذّي ٍ كٌتشل تَػؼِ هحَس ت

 ّاي صيشػاختي هٌظَس اًؼجام هؤلفِ

اًگـت ًگاسي هغضي جْت تفكيک هفاّين كٌتشلي همبلة ؼؽن: 

پْپاد تا اػتفادُ اص الگَسيتن آًاليض اجضاء هؼتمل ٍ ؿثكِ ّاي ػصثي 

 هصٌَػي ٍ فاصي

اسائِ سٍؿي تشاي احشاص اصالت ػلؼلِ هشاتثي دس ايٌتشًت همبلة ظَم: 

 اؿياء

ّاي ّاي اهٌيتي دس ػاهاًِتشسػي الضاهات ٍ هكاًيضم ّفتن:همبلة 

 (CBC4Iفشهاًذّي ٍ كٌتشل هثتٌي تش ساياًؾ اتشي )

 ضٌبِ پٌج
 آرسهبُ 25

 ّ٘ئت سٗ٘سِ جلسِ اسائِ هقبلِ: دٍمسبلي 

ثبلري )اًجوي فرهبًذّي خَاُ؛ هٌْذض هحوذ  دوتر ػلي ظتبري

 ٍ وٌترل ايراى(؛ دوتر فرؼبد ػؽمي )داًؽگبُ خَارزهي(

 ّو٘بساى داًطجَ

  هشاسن اختتبهِ٘ فضلي ظتبرُ؛ لذيري پرٍاًِ؛ ثذر خبى ػعل؛ هحوَدزادُ آيعبى

 ّو٘بساى داًطجَ

 
كاستشدي اص يک عشح اهضاي گشٍّي دس ساياًؾ همبلِ چْبردّن: 

 خصَصي كاستش حشيناتشي هَتايل تِ هٌظَس حفظ 

ٍ  C4Iّاي  دادُ دس ػاهاًِ لضٍم تكاسگيشي فٌاٍسي كالىهمبلِ پبًسدّن: 

 تشسػي چالـْاي آى

ّاي ّاي تَصيؼي پشداصؽ دادُ هشٍسي تش ػاهاًِهمبلة ؼبًسدّن: 

 ّاي آًْا حجين ٍ ٍيظگي
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  ثٌذي اسائة هقبالت ضفبّي دس سبلي سَم صهبى

 طجقة دٍم سبختوبى سويِّ –داًطكذُ فٌّي ٍ هٌْذسي  -4اتبق سويٌبس هحل اسائِ هقبلِ: 

ترتيت 

 آغبز ايويل وذ همبلِ ًبم ًَيعٌذگبى ػٌَاى همبلِ ارائِ

هشٍسي تش هتذّاي هذيشيت هٌاتغ ٍ تخصيص   .1
 ّاي تَصيؼي ٍظايف دس ػيؼتن

 A-10-160-2 jalalian@khu.ac.ir صّشا جاللياى، دكتش هحؼي ؿشيفي
 رٍز اٍّل

13:32 

1.  
يافتي هـاّذات ًاٌّجاس اػتَاس تش اػاع 

كاٍي جٌگل تصادفي دس تـخيص  الگَسيتن دادُ
 ّاي اػتثاسي تملة كاست

هظاى ػيذاحوذياى، ػيذ اهيش اصغشي 
 تَچائي، لشتاى خشدهٌذياى

A-10-139-1 llvllozhan@yahoo.com 
 رٍز اٍّل

14:22 

اسائِ الگَي پـتيثاًي اص ػوليات فشهاًذّي ٍ   .3
 ّاي اجتواػي كٌتشل اًتظاهي دس تحشاى

 A-10-130-1 هحوذ سضا ٍلَي، هْشاب ساهک
mehrabramak@gmail.co
m 

 رٍز اٍّل

14:32 

4.  
ػاصي چشخِ فشهاًذّي  اسائِ سٍؽ جذيذ َّؿوٌذ

ٍ كٌتشل تا اػتفادُ اص صًجيشُ هاسكَف ٍ 
 ػاصي آى ؿثيِ

 A-10-55-1 a_norazar@yahoo.com ػلي ًَسآرس، هٌصَس ًَسآرس، اصغش ًَسآرس
 رٍز اٍّل

15:15 

5.  
اسائِ هذل سصذ، پايؾ ٍ ّـذاسدّي ػايثشي تش 

هثتٌي  OODAاػاع چشخِ فشهاًذّي كٌتشل 
 تش هغالؼِ تغثيمي كـَسّاي ّذف

 A-10-131-1 mahdi.sat@chmail.ir هْذي صحشايي  -هحوذسضا ٍلَي 
 رٍز اٍّل

15:45 

6.  
جغشافيايي اسصياتي جايگاُ ػيؼتن اعالػات 

(GIS  ًِدس ػاها )C4I  تا تاكيذ تش ؿثيِ ػاصي
 هيذاى ًثشد

 A-10-104-1 اػواػيل يضداًي، حؼي آتـگاّي
yazdani.esmaeel94@gma
il.com 

 رٍز اٍّل

16:15 

7.  

ّاي چف تَهي اص عشيك  تْثَد ػولكشد ػاهاًِ
ّاي چف  جايگضيي ًوَدى الياف دٍلغثي تا الواى

داساي ػاختاس فشكتال هيٌكَفؼكي حلمَي 
 افضايـي

 A-10-74-1 هْذي خثيش، هشين حكوت
mehdi_khabir@ymail.co
m 

 رٍز اٍّل

16:45 

8.  

تحليل ساّكاسّاي هثتٌي تش هحاػثات ًشم ٍ 
دسفشآيٌذ سدياتي كالػيک تشاي تخصيص دادگاى 

اّذاف: ؿثكِ ػصثي سلاتتي ٍ الگَسيتن صٍج ياتي 
 پايذاس

 A-10-80-1 ّاًيِ سحواًي، ػيذٍّاب ؿجاع الذيٌي
haniyerahmani2010@ya
hoo.com 

 رٍز دٍم

8:32 

9.  

تمَيت پذافٌذ غيشػاهل دس سيض ؿثكِ تا دس ًظش 
گشفتي ًشخ تغييشات فشكاًغ ٍ تا حضَس 

تجذيذ پزيش دس هٌاعك ٍاحذّاي تَليذ پشاكٌذُ 
 ًظاهي

سضا كياًي ، ايواى ػجادياى ، ػيذ 
 هحوذ هحيغي 

A-10-65-1 
reza.kiani.power@gmail.
com 

 رٍز دٍم

9:22 

12.  

ػاصي تأثيش توة  ػاصي ٍ ؿثيِ هذل
ّا ٍ  تش سٍي ػاهاًِ HPMالكتشٍهغٌاعيؼي 

لغؼات الكتشًٍيكي هشاكض فشهاًذّي ٍ كٌتشل دس 
 UHFتاًذ 

حويذسضا جْاًـاّلَ ، حؼي ػثذاللْي 
 ، اهيش پَسدكاى 

A-10-70-1 hmjan@chmail.ir 
 رٍز دٍم

9:32 

هكاًياتي  پٌاّگاُ تا سٍيكشد پذافٌذ غيش ػاهل تا   .11
 )هغالؼِ هَسدي ؿْش اتْش(gisاػتفادُ اص 

فشّاد جؼفشي، حؼي حؼيٌي اهيٌي ، 
 ّادي تاسيمليضادُ  

A-10-201-1   amini1388@yahoo.com 
 رٍز دٍم

12:32 

11.  
 ًظش دس تا تَصيغ  ّاي ؿثكِ دس تاسّا حزف كٌتشل
 اهٌيت تْثَد جْت دس پشاكٌذُ تَليذ گشفتي

تاخيش تا ًام ثثت آللي هحوذ  mlaali@gmail.com 
 رٍز دٍم

11:22 

    ًام ؿذُ تا تاخيش هماالت ثثت  .13
 رٍز دٍم

11:15 

    ًام ؿذُ تا تاخيش هماالت ثثت  .14
 رٍز دٍم

13:32 

    ًام ؿذُ تا تاخيش هماالت ثثت  .15
 رٍز دٍم

14:22 

    ًام ؿذُ تا تاخيش هماالت ثثت  .16
 رٍز دٍم

14:32 
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  َمسّبي اسائة هقبالت ضفبّي دس سبلي  ثٌذي ٍ سٍسبي ًطست صهبى

 طجقة دٍم سبختوبى سويِّ –داًطكذُ فٌّي ٍ هٌْذسي  -4اتبق سويٌبس هحل اسائِ هقبلِ: 

 صجح

 سٍص

 سبعت
 صبح

 55:28تب   58:98سبعت  58تب   0:98سبعت 

 ضٌبِ چْبس

 آرسهبُ 24

 دس سبلي ّفذُ ضْشَٗس –هشاسن افتتبحِ٘ 
 ؼروت ّوگبى در هراظن افتتبحيِ، فمط ظبلي ّفذُ ؼْريَر ثرًبهِ خَاّذ داؼت( ثِ هٌظَر)

 

 ضٌبِ پٌج

 آرسهبُ 25

 ّ٘ئت سٗ٘سِ جلسِ اسائِ هقبلِ: سَّمسبلي 

 دوتر اهيذهْذي ػجبدتي

 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((

 ّو٘بساى داًطجَ

؛ اوجري ًرگط؛ زادُ غالهي تمي رضب؛ گلپبيگبى اصل الذيي ؼْبة

 زادُ ؛ راهيي غالهي تميًظري هْيبر

 ّ٘ئت سٗ٘سِ جلسِ اسائِ هقبلِ: سَّمسبلي 

 دوتر اهيذهْذي ػجبدتي

 دوتر حويذرضب ظْيلي )داًؽگبُ اهبم ػلي )ع((

 ّو٘بساى داًطجَ

؛ اوجري ًرگط؛ زادُ غالهي تمي رضب؛ گلپبيگبى اصل الذيي ؼْبة

 زادُ ؛ راهيي غالهي تميًظري هْيبر

تحليل ساّكاسّاي هثتٌي تش هحاػثات ًشم ٍ كالػيک همبلة ّؽتن: 

تشاي تخصيص دادگاى دسفشآيٌذ سدياتي اّذاف: ؿثكِ ػصثي سلاتتي ٍ 

 الگَسيتن صٍج ياتي پايذاس

هكاًياتي  پٌاّگاُ تا سٍيكشد پذافٌذ غيش ػاهل تا اػتفادُ  همبلة يبزدّن:

 )هغالؼِ هَسدي ؿْش اتْش( gisاص 

تمَيت پذافٌذ غيشػاهل دس سيض ؿثكِ تا دس ًظش گشفتي ًشخ همبلة ًْن: 

تغييشات فشكاًغ ٍ تا حضَس ٍاحذّاي تَليذ پشاكٌذُ تجذيذ پزيش دس 

 هٌاعك ًظاهي

 ًظش دس تا تَصيغ  ّاي ؿثكِ دس تاسّا حزف كٌتشلهمبلِ دٍازدّن: 

 اهٌيت تْثَد جْت دس پشاكٌذُ تَليذ گشفتي

 HPMػاصي تأثيش توة الكتشٍهغٌاعيؼي  ػاصي ٍ ؿثيِ هذل همبلة دّن:

ّا ٍ لغؼات الكتشًٍيكي هشاكض فشهاًذّي ٍ كٌتشل دس تاًذ  تش سٍي ػاهاًِ
UHF 

 ًام ؿذُ تا تاخيش هماالت ثثتهمبلِ ظيسدّن: 
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  ّبي اسائة هقبالت ضفبّي دس سبلي سَم ثٌذي ٍ سٍسبي ًطست صهبى

 طجقة دٍم سبختوبى سويِّ  –داًطكذُ فٌّي ٍ هٌْذسي  -4اتبق سويٌبس هحل اسائِ هقبلِ: 

 عصش

 سٍص

 سبعت
 عصش

 57:52تب  52:52 52:88تب   59:98سبعت 

 ضٌبِ چْبس

 آرسهبُ 24

 ّ٘ئت سٗ٘سِ جلسِ سبلي سَم اسائِ هقبلِ:

 خبًن دوتر آزادُ هٌصَري

 خبًن دوتر اهيٌي

 ّو٘بساى داًطجَ

 فضلي ظتبرُ؛ لذيري پرٍاًِ؛ ثذر خبى ػعل؛ هحوَدزادُ آيعبى

 ّ٘ئت سٗ٘سِ جلسِ سبلي سَم اسائِ هقبلِ:

 خبًن دوتر آزادُ هٌصَري

 خبًن دوتر اهيٌي

 ّو٘بساى داًطجَ

 فضلي ظتبرُ؛ لذيري پرٍاًِ؛ ثذر خبى ػعل؛ هحوَدزادُ آيعبى

هشٍسي تش هتذّاي هذيشيت هٌاتغ ٍ تخصيص ٍظايف دس : همبلة اٍل

 ّاي تَصيؼي ػيؼتن

ػاصي چشخِ فشهاًذّي ٍ  اسائِ سٍؽ جذيذ َّؿوٌذهمبلة چْبرم: 

 ػاصي آى كٌتشل تا اػتفادُ اص صًجيشُ هاسكَف ٍ ؿثيِ

يافتي هـاّذات ًاٌّجاس اػتَاس تش اػاع الگَسيتن  همبلة دٍم:

 ّاي اػتثاسي كاٍي جٌگل تصادفي دس تـخيص تملة كاست دادُ

اسائِ هذل سصذ، پايؾ ٍ ّـذاسدّي ػايثشي تش اػاع همبلة پٌجن: 

هثتٌي تش هغالؼِ تغثيمي كـَسّاي  OODAچشخِ فشهاًذّي كٌتشل 

 ّذف

( دس GISاسصياتي جايگاُ ػيؼتن اعالػات جغشافيايي )همبلة ؼؽن: 

 تا تاكيذ تش ؿثيِ ػاصي هيذاى ًثشد C4Iػاهاًِ  

فشهاًذّي ٍ كٌتشل  اسائِ الگَي پـتيثاًي اص ػولياتهمبلة ظَم: 

 ّاي اجتواػي اًتظاهي دس تحشاى

ّاي چف تَهي اص عشيك جايگضيي  تْثَد ػولكشد ػاهاًِ ّفتن:همبلة 

ّاي چف داساي ػاختاس فشكتال  ًوَدى الياف دٍلغثي تا الواى

 هيٌكَفؼكي حلمَي افضايـي

 ضٌبِ پٌج

 آرسهبُ 25

 ّ٘ئت سٗ٘سِ جلسِ اسائِ هقبلِ: سَمسبلي 

 اهيذهْذي ػجبدتيدوتر 

 )داًؽگبُ خَارزهي( دوتر ػسيساهلل هؼوبريبًي

 ّو٘بساى داًطجَ

؛ اوجري ًرگط؛ زادُ غالهي تمي رضب؛ گلپبيگبى اصل الذيي ؼْبة

 زادُ ؛ راهيي غالهي تميًظري هْيبر

  هشاسن اختتبهِ٘

 ّو٘بساى داًطجَ

 
 ًام ؿذُ تا تاخيش هماالت ثثتهمبلِ چْبردّن: 

 ًام ؿذُ تا تاخيش هماالت ثثتهمبلِ پبًسدّن: 

 ًام ؿذُ تا تاخيش هماالت ثثتهمبلة ؼبًسدّن: 
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 فْشست هقبالت ثشاي اسائِ ثِ ضكل پَستش

 ايويل ًبم ًَيسٌذگبى عٌَاى هقبلِ 

هذل رهسًگبري چٌذوليذي ثْيٌِ ثب رٍيىرد ظَئيچ فؼبل   .1

 گردؼي ثيي وليذّب

سضا  فشاهشص ؿوؼي ػَػْاب ، ػيذ

 صاّذي
shams.fara91@yahoo.com 

اي  ثراي  ارائِ يه هذل احراز َّيت اهي چٌذهرحلِ  .1

ظبهبًِ فرهبًذّي ٍ وٌترل ثب ّبي اظتفبدُ از ظرٍيط

 اظتفبدُ از هٌطك فبزي

هحوذسضا ٍلَي، هحوذسضا هَحذي 

 صفت
movahedisefat@gmail.com 

ثررظي ؼرايط زيعت الليوي ايراى ثب اظتفبدُ ظيعتن   .3

 اطالػبت جغرافيبيي از طريك ؼبخص تؼبدل گرهبيي

صّشا حجاصي صادُ ، ػليشضا كشتالئي 

 دسئي 
karbalaee20@gmail.com 

ػيذ هصغفي ًشگؼي ، احؼاى ًشگؼي ،  ٍ  ًجردّبي َّايي آيٌذُ   C4Iظبهبًِ ّبي اٍيًَيىي،   .4

 ؿيشيي ؿْثاصي
mostafanargesi@aut.ac.ir 

ارائِ يه رٍغ جذيذ ثراي هذلعبزي ّوَاثعتگي   .5

 زيرظبختي
 m.shahr@gu.ac.ir هْذي هحوذياى، ػيذ هحوذ ؿْشآئيٌي

رٍؼي جذيذ ثراي اظتخراج تأخير زهبى دريبفت   .6

ظيگٌبل ثبزگؽتي در رادارّبي غيرفؼبل دٍپبيِ: تخويي 

 جتٌي ثر حذالل هيبًگيي هرثؼبت ًبهٌفيٍفمي ه

هحوذسضا هحشاتياى، ػيذ ٍّاب ؿجاع 

 الذيٌي
mr.mehrabiyan@ymail.com 

ثب اظتفبدُ از رٍغ وٌترل    C4Iؼىل دّي اجساي ؼجىِ   .7

 تَزيغ ؼذُ هجتٌي ثر ؼىل دّي هَلؼيت 
 adaptivecontrol85@gmail.com ػؼيذ كاؿفي، هحؼي ؿفيؼي ساد 

هرٍري ثر راّىبرّبي احراز َّيت ثِ رٍغ پَرت   .8

 ًبويٌگ
 mohammad.sajjad.tekieh@gmail.com ػيذ هحوذ ػجاد تكيِ، حويذُ تاتايي

ؼٌبظبيي الگَّبي پرت ثب ارائِ يه رٍغ جذيذ در   .9

 ًظبرت ٍ الگَريتن شًتيه ّبي ثذٍى اظتفبدُ از رٍغ

ّذي اتيضي، ػيذ اهيش اصغشي، لشتاى 

 خشدهٌذياى
hodaabyazi@yahoo.co.uk 

صّشا اتشاّيوي ، هحوذ خَاجَي ، صيثا  ّبي ًظبهيدادُ ّبي ػظين در حَزُ  .12

 پَس لشتاى 
z.ebrahimi1373@gmail.com 

ٍجَّب در پبيگبُ دادُ ؼيءگراي فبزي ثب  ثْجَد پرض  .11

 فبزيXMLاظتفبدُ از 
 ghadiri_narges@yahoo.com ٍصيشيًشگغ لذيشي، تاتک 

 n.samira20@gmail.com اىيغاله ذُيٍ حو يًٌْگ شايػو ؼجىِ ّبي حعگر ثي ظين ثب اهٌيت ثبال  .11

ثْجَد  يثرا ذيجذ يٍ ظبختبرّب  ّب تنيالگَر ػيوبيپ  .13

فلػ در  NAND يّب حبفظِ ٌبىياطو تيٍ لبثل ييوبرآ

 هراوس دادُ

 ،صادُ يتم يسضا غاله ،گاىيؿْاب گلپا

 شياه ذيػ ي،هشٍػت ٌؾيهحوذسضا ت

 ياصغش
marvasti@khu.ac.ir 

 يثر آگبّ ِيثب تى C4Iدر ؼجىِ  بءياؼ ٌترًتيا يريثىبرگ  .14

 تيٍضؼ

هؼوش ، هحوذ  يهشتض ،يؿؼثاً يهْذ

 يدؿت حؼي خشم
takonone@gmail.com 

 دريبيي زير ؼٌبٍر هحرن ظيعتن وٌترل ٍ فرهبًذّي  .15

 آرهيچرُ دٍ هعتمين جريبى الىتريىي هَتَر ثَظيلِ

 هذارُ چْبر

 ػلي سضايي، هحوذ ، ػْيلي هحوذسضا

 ٍكيلياى
m.rezaie405@gmail.com 
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