
 

 دانشکده برق

 6913ورودی ور استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد ظمنه بقدرت  گروه راهنمای سمینار دانشجویان اطالعات اساتید

ف
دی

ر
 

 E-mail گرایش تفصیلی گرایش کلی نام و نام خانوادگی

 قدرت-مهندسی برق توکلی بینادکتر محمد  1

طراحی و مدلسازی الکترونیک 

مدل سازی و طراحی  -قدرت

-FACTSکنترلرهای ادوات 

کنترل و تحلیل -کیفیت توان

دینامیک -سیستم های قدرت

 سیستم های قدرت

avakoli@eetd.kntu.ac.irT 

 قدرت-مهندسی برق شکراله شکری کجوریدکتر  2

طراحی و مدل سازی ماشین ها و 

-ترانسفورماتورهای الکتریکی

 -تحلیل ماشین های مخصوص

 -ماشین های الکتریکی خطی

ماشین های الکتریکی مغناطیس 

طراحی، ساخت و کنترل  -دائم

ماشین های -میکروماشین ها

-ماشین های القایی-سنکرون

 دینامیک سیستم های قدرت

Shokri@eetd.kntu.ac.ir 

 قدرت-مهندسی برق دکتر توحید اکبری 3
شبکه  -بهره برداری-برنامه ریزی

 های هوشمند
Tohidakbari@yahoo.com 

 قدرت-مهندسی برق دکتر جواد رحمانی فرد 4

-طراحی ماشینهای  الکتریکی،

درایو و  -ژنراتورهای توربین بادی

 کنترل موتورهای الکتریکی

Javad.rahmani.fard@gmail.

com 

 قدرت-مهندسی برق دکتر داود فاتح 5

پایداری  -های قدرتسیستم 

 -دینامیکی سیستم های قدرت

-پایداری دینامیکی مزارع بادی

کنترل توان راکتیو سیستم های 

 پایداری ولتاژ -قدرت

Davood.fateh@yahoo.com 

 قدرت-مهندسی برق دکتر دانیال احمدی 6
اتوماسیون -شبکه های هوشمند

 شبکه توزیع
Ahmadi.danial@gmail.com 

 قدرت-مهندسی برق اسدزادهدکتر وحید  7

-الکترونیک قدرت -کیفیت توان 

برنامه ریزی  -کنترل ماشین 

سیستم  حفاظت -انتقال شبکه

 های قدرت

Vahid.asadzadeh@gmail.com 

 



 

 6139به منظور استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مخابرات  اطالعات اساتید راهنمای سمینار دانشجویان گروه

ف
دی

ر
 

 E-mail گرایش تفصیلی گرایش کلی نام خانوادگینام و 

 دکتر بتول بحرینی 1
-مهندسی برق

 مخابرات

طراحی سطوح -طراحی آنتن

رایه آطراحی  -انتخابگر فرکانس

 - MIMOآنتن برای  کاربرد

-نتنآیه ارآشکل دهی پرتو 

DOA estimation  

Batul.bahreini@gmail.com 

 دکتر زهرا حبیبی 2
-برقمهندسی 

 مخابرات

 -فیلترهای وفقی -تخمین کانال

 -HFمخابرات  -حسگری فشرده

 پردازش سیگنال های دیجیتال
zahra_habibi560@yahoo.com 

 

به منظور استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی الکترونیک  اطالعات اساتید راهنمای سمینار دانشجویان گروه

6139 

ف
دی

ر
 

 E-mail گرایش تفصیلی کلیگرایش  نام و نام خانوادگی

 دکتر فاطمه کریمی 1
-مهندسی برق

 الکترونیک

سازی و بهینه -نانو الکترونیک

طراحی  -های قدرتطراحی افزاره

بهینه سازی و  - ادوات نانومقیاس

مدل  -طراحی سلولهای خورشیدی

 سازی ادوات نیمه هادی   

Fatemekarimi22@gmail.com 

 دکتر نسیبه اکبری 2
-برق مهندسی

 الکترونیک

پردازش سیگنال های دیجیتال ) 

پزشکی، آزمون های غیر مخرب(، 

گام -پیاده سازی الگوریتم های هم

سازی شبکه های دینامیکی جهت 

آزمون های غیرمخرب  با بردهای 
FPGA 

Nakbari.iust@gmail.com 

 دکتر همدم قناتیان 3
-مهندسی برق

 الکترونیک

نانو  -و بهینه سازی   مدل سازی

 دیوایس

 

Ghanatiann.hamdam@gmail.c

om 

 

 

 



 

 6139به منظور استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی کنترل  اطالعات اساتید راهنمای سمینار دانشجویان گروه

ف
دی

ر
 

 E-mail گرایش تفصیلی گرایش کلی نام و نام خانوادگی

 دکتر فاطمه خانی 1
-مهندسی برق

 کنترل

 -بین مقاومکننده پیشکنترل

گر بر مشاهدهکنترل مبتنی

بر کنترل مبتنی -اغتشاش

 -یافتهگر حالت تعمیممشاهده

 یابیعیب -هاشناسایی سیستم

m_khanii@yahoo.com 

 دکتر کالمیان 2
-مهندسی برق

 کنترل

کنترل  -تشخیص و شناسایی عیب

کنترل صنعتی و ابازر  -پیش بین

شناسایی  -هوشمندکنترل  -دقیق

 رباتیک -سیستم

nkalamian@gmail.com 

 دکتر مونا فرجی نیری 3
 -مهندسی برق

 کنترل

کنترل سیستم های هایبرید، 

کنترل مقاوم، کنترل غیرخطی، 

کنترل سیستم های الکترونیک 

قدرت، کنترل صنعتی، کنترل 

 ریزشبکه

Faraji_mona@yahoo.com 

 

به منظور استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهندسی پزشکی  دانشجویان گروهاطالعات اساتید راهنمای سمینار 

6139 

ف
دی

ر
 

 E-mail گرایش تفصیلی گرایش کلی نام و نام خانوادگی

 دکتر فاطمه خانی 1
-مهندسی برق

 کنترل

 -بین مقاومکننده پیشکنترل

گر بر مشاهدهکنترل مبتنی

بر کنترل مبتنی -اغتشاش

 -یافتهحالت تعمیمگر مشاهده

 یابیعیب -هاشناسایی سیستم

m_khanii@yahoo.com 

 دکتر کالمیان 2
-مهندسی برق

 کنترل

کنترل  -تشخیص و شناسایی عیب

کنترل صنعتی و ابازر  -پیش بین

شناسایی  -کنترل هوشمند -دقیق

 رباتیک -سیستم

nkalamian@gmail.com 

 دکتر مونا فرجی نیری 3
 -مهندسی برق

 کنترل

کنترل سیستم های هایبرید، 

کنترل مقاوم، کنترل غیرخطی، 

کنترل سیستم های الکترونیک 

قدرت، کنترل صنعتی، کنترل 

 ریزشبکه

Faraji_mona@yahoo.com 

 


