
 

 

 5913ورودي ور استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد ظبمن سیستم-اطالعات اساتید گروه قدرت

  جهت تعیین استاد راهنماي پروژه و سمینار

 

  

  

ف
دی

ر
  

نام و نام 

  خانوادگی
   E-mailظرفیت   گرایش تفصیلی  گرایش کلی

  توحید اکبري دکتر  1
مدیریت و  - سیستم

  برنامه ریزي

بازار برق و تجدید ساختار در سیستمهاي 

  قدرت (اقتصاد برق)،

هاي سیستم و بهره برداري از ریزيبرنامه

  قدرت،

  سازيبهینه

٤ tohidakbari@yahoo.com 

2  
دانیال  دکتر

  احمدي

الکترونیک  -سیستم 

  ، برنامه ریزيقدرت

، اتوماسیون شبکه هاي هوشمندشبکه

  الکترونیک قدرت، توزیع، 
٢ ahmadi.danial@ee.kntu.ac.ir 

  اسدزاده دکتر  3
الکترونیک  -سیستم 

  قدرت

هاي الکتریکی، کیفیت توان درایو ماشین

  ، الکترونیک قدرتهاي قدرتدر سیستم
٣ vahid.asadzadeh@gmail.com 

  ماشینهاي الکتریکی  دکتر رحمانی فرد  4
، ، طراحی ماشینماشینهاي الکتریکیدرایو 

  الکترونیک قدرت
٣  rahmany_٠١@yahoo.com 

 davood.fateh@yahoo.com  ٣  دینامیک سیستمهاي قدرت  سیستم  دکتر فاتح  5

  

  

  

  

  

  



 

 

 5913ورودي ور استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد ظبمن سیستم-مخابراتاطالعات اساتید گروه 

  جهت تعیین استاد راهنماي پروژه و سمینار

 

  

  

ف
دی

ر
  

نام و نام 

  خانوادگی
   E-mail ظرفیت  گرایش تفصیلی  گرایش کلی

 Mh_ansari@elec.iust.ac.ir ٣  سیستم  مخابرات  دکتر انصاري  1

 gmail.com٢٠٠٩zayyani@ ٣  سیستم  مخابرات  دکتر زیانی  2

 - ٣  سیستم  مخابرات  دکتر رجبی  3

 Batul.bahreini@yahoo.com  ٣  میدان  مخابرات  خانم بحرینی  4

  

  

  

  

  

  



 

 

  5913ورودي ور استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد ظبمن الکترونیکاطالعات اساتید گروه 

  پروژه و سمینارجهت تعیین استاد راهنماي 

 

  

ف
دی

ر
  

نام و نام 

  خانوادگی
   E-mail ظرفیت  گرایش تفصیلی  گرایش کلی

1  
دکتر مهدي 

  احسانیان
 ٢  طراحی مدارهاي فرکانس باال  الکترونیک 

ehsanian@eetd.kntu.ac.
ir 

2  
دکتر فاطمه 

  کریمی
  الکترونیک

  بهینه سازي افزاره چند گیتی

  نانو الکترونیک

 ld mos, finترانزیستورهايطراحی 

fet, hemt  

٢ 
fm_karimi٧٧٩@yahoo.

com 

  الکترونیک  دکتر نسیبه اکبري  3

   طراحی مدار مجتمع

   پردازش تصویري

  

٢ 
nasibe_akbari@yahoo.

com 

  الکترونیک  دکتر فاطمه عبدي  4

  .طراحی مدارات آنالوگ1

  .منابع سوییچینگ2

  .تنظیم کنندهاي ولتاژ3

  .تقویت کننده هاي توان4

5.FPGA   

  

٢  
fatemeh.abdi.elec@gm

ail.com 

5  
دکتر محمد 

  طباطبایی
  الکترونیک

  نانو الکترونیک 

  طراحی ترانزیستور هاي بر پایه گرافن
٢ smtsbu@gmail.com 

  الکترونیک  دکتر حسین مقامی  6

 طراحی مدارهاي مجتمع انالوك

   ریز سیستم هاي قابل کاشت در بدن

  

٢ 
m_hossein_maghami@

yahoo.com 

  

  

  



 

 

 5913ورودي ور استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد ظبمن برنامه ریزي-اطالعات اساتید گروه قدرت

  جهت تعیین استاد راهنماي پروژه و سمینار

 

  

  

ف
دی

ر
  

نام و نام 

  خانوادگی
   E-mail ظرفیت  گرایش تفصیلی  گرایش کلی

  توحید اکبري دکتر  1
مدیریت و  - سیستم

  برنامه ریزي

بازار برق و تجدید ساختار در سیستمهاي 

  قدرت (اقتصاد برق)،

هاي سیستم و بهره برداري از ریزيبرنامه

  سازيبهینه قدرت،

٤ tohidakbari@yahoo.com 

2  
دانیال  دکتر

  احمدي

الکترونیک  -سیستم 

  ، برنامه ریزيقدرت

، اتوماسیون شبکه هاي هوشمندشبکه

برنامه پاسخگویی الکترونیک قدرت، توزیع، 

  ، مدیریت سمت تقاضابار

٢ ahmadi.danial@ee.kntu.ac.ir 

  اسدزاده دکتر  3
الکترونیک  -سیستم 

  ، برنامه ریزيقدرت
 vahid.asadzadeh@gmail.com ٢  قالبرنامه ریزي شبکه هاي انت

  

  

  

  

  

  


