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 نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنما

 دکتر جالل خدائی
مدلسازي برهم کنش بین تیغه قلمی کولتیواتور و خاك به روش 

 سیامند محمودي آذر (DEM) اجزاء گسسته

 دکتر جالل خدائی
طراحی الگوریتم مبتنی بر فناوري بینایی ماشین به منظور درجه 

 بندي میوه توت فرنگی بر اساس ویژگی هاي ظاهري
 امین حسین زاده رندي

 دکتر جالل خدائی
مدل سازي و بهینه سازي انرژي مصرفی گاوآهن برگردان دار به 

 روش سطح پاسخ
 محمد مهریجانی

 کیوان محمودي طراحی، ساخت و ارزیابی هد برداشت نخود پیرادکتر هیوا گل

 پیرادکتر هیوا گل
ماشین برداشت مدل سازي و بهینه سازي سیستم انتقال بادي 

 نخود
 مصطفی کولیوند

دکتر محمدرضا 
 ملکی

 شاهو احمدي طراحی و ساخت شاخه تکان قابل حمل زردآلو

دکتر جالل خدائی 
دکتر بندر آستین 

 چپ

 مریم رضایی هاي الکترودینامیکیپاشطراحی، ساخت و ارزیابی سم

 دکتر جالل خدائی
با خاك  طراحی، ساخت و ارزیابی غلطک دندانه میخی توام

 همزن
 خالد پوررسولی

 پیرادکتر هیوا گل
براي کاهش   طراحی و ساخت سامانه کنترل چرخ فلک کمباین

 تلفات دانه
 سعید زندیه

 دکتر جالل خدائی
هاي مزرعه با استفاده از روش سطح سازي کار کولتیواتوربهینه

 پاسخ
 سجاد میرزایی

 دکتر جالل خدائی
عملکرد آسیاب چکشی براي تهیه مدلسازي و بهینه سازي 

 خوراك دام به روش سطح پاسخ
 زانیار زیباهوش

 سیف اله مرادي بررسی تاثیر عوامل مختلف بر روي پارامترهاي حرارتی خاك دکتر جالل خدائی

 دکتر کاوه مالزاده
زمینی مبتنی بر فناوري سازي سامانه جداساز سیبطراحی و پیاده

 بینایی ماشین و منطق فازي
 فرشید یاري

 دکتر کاوه مالزاده
تشخیص آسیب سرمازدگی در میوه سیب با استفاده از 

 هاي عصبی مصنوعیپراکنش نور لیزر و شبکهتصویربرداري پس
 آرزو بیژنی

سنجی استفاده از تصویربرداري فلورسانس به منظور امکان دکتر کاوه مالزاده  پورفرزاد حسین
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 انبارداريارزیابی غیرمخرب کیفیت میوه پرتقال طی فرآیند 

 دکتر کاوه مالزاده
تعیین جنسیت جوجه مرغ یک روزه با استفاده از بینایی ماشین و 

 هاي داده کاويروش
 فرزاد دادخواه

دکتر محمدرضا 
 ملکی

 شورش خاطري طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمایش کنترل کشش تراکتور

دکتر محمدرضا 
 ملکی

 شیما بیات   دنده با استفاده از روش آکوستیکجعبه تشخیص عیوب

 دکتر سمیرا زارعی
طراحی و ساخت همزن مکانیکی براي راکتور بیوگاز و شبیه 

 سازي الگوي جریان به روش دینامیک سیاالت محاسباتی
 راشد محمدرضائی

دکتر ناصر بهروزي 
 خزاعی

توسعه سیستم کنترل برخط چگالی توان در خشک کن 
 کمک بینایی ماشین مایکروویو به

 سمیه رضایی

دکتر ناصر بهروزي 
 خزاعی

مدلسازي سینتیک خشک کردن و ارزیابی کیفیت محصول قارچ 
 هواي گرم -در خشک کن هیبریدي مایکروویو

 امین عمري

دکتر حسین 
 درویشی

هواي  -مادون قرمز  کن پیوستهطراحی، ساخت و ارزیابی خشک
 ازگشتیهواي ب گرم جریان متقاطع با چرخه

 زانیار فرهودي

دکتر حسین 
 درویشی

هواي گرم  -مادون قرمز  کن ترکیبیتحلیل ترمودینامیکی خشک
 هواي بازگشتی با چرخه  جریان

 فرزام افضلی

دکتر حسین 
 درویشی

فرآیند حرارتی گرمایش اهمی تحت خالء: آنالیز ترمودینامیکی 
 وپارامترهاي کیفی

 پدرام محمدي

 آرام امینی طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار عمق خاك ورز دکتر جالل خدایی

 دکتر جالل خدایی
بررسی تأثیر پارامترهاي طراحی و عملیاتی تیغه هاي دروگر 

 استوانه اي بر انرژي مصرفی و کیفیت خرد شدن علوفه
 یاسر کریمی

 پیراهیوا گلدکتر 
بازطراحی، مدل سازي و ارزیابی چرخ فلک ماشین برداشت 

 نخود
 علی نیازي

 آرمان فتحی بازطراحی، مدل سازي و ارزیابی دماغه ماشین برداشت نخود پیراهیوا گلدکتر 

 دکتر کاوه مالزاده
تعیین طول موج هاي بهینه در اندازه گیري شاخص هاي مرتبط 

 با کیفیت تخم مرغ به روش طیف سنجی عبوري
 گلستان روح اللهی

 دکتر کاوه مالزاده
توسعه سامانه مبتنی بر اندروید به منظور تعیین سطح رسیدگی و 

پیش بینی شاخص هاي کیفی میوه گوجه فرنگی به روش 
 تصویربرداري تماسی

 اوین شرافتی

مدل سازي و بهینه سازي فرآیند تولید بیوگاز از کود دامی و  دکتر سمیرا زارعی  پریسا جهانگیر مقدم
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 پسماند هاي کدوي آجیلی
دکتر ناصر بهروزي 

 خزاعی
کنترل برخط فرآیند خشک کردن در خشک کن هیبریدي 

 هواي گرم-مایکروویو
 معصومه سبزواري

دکتر ناصر بهروزي 
 خزاعی

30T سازي استخراج مواد موثره گیاه رزماري به بهینهمدل سازي و
  (RSM)کمک مایکروویو با استفاده از روش سطح پاسخ

 بهمن ساعد پناه

دکتر محمدرضا 
 ملکی

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه کارنده نیوماتیک کشت 
 مخلوط آفتاب گردان و چغندرقند

 حسین مینه ختی

دکتر محمدرضا 
 ملکی

طراحی و پیاده سازي سامانه نرخ متغیر مبتنی بر پهنه هاي برون 
 خط به منظور کودکاري دقیق

 محمد محموپور

دکتر محمدرضا 
 ملکی

توسعه الگوریتم مبتنی بر فناوري بینایی ماشین براي تشخیص 
 بوته نخود از علف هرز به منظور استفاده در کشاورزي دقیق

 حسن حاجی نیا

دکتر محمدرضا 
 ملکی

طراحی، ساخت و ارزیابی روتیواتور نرخ متغیر مبتنی بر اندازه 
 گیري زبري سطح خاك

 فرزاد محمدي

دکتر محمدرضا 
 ملکی

توسعه و پیاده سازي سامانه اندازه گیري بالدرنگ دبی جرمی به 
 منظور استفاده در لوله سقوط خطی کارها

 سلمان رنجبري

دکتر محمدرضا 
 ملکی

بهینه سازي تیغه برش دروگر برداشت کلزا با رویکرد کاهش 
 مصرف انرژي

 قانع احمدزاده

دکتر حسین 
 درویشی

ساخت و ارزیابی سامانه حرارتدهی جریان پیوسته مایکروویو و 
گرمایش اهمی به منظور غیر فعالسازي میکروبیولوژي مواد 

 غذایی
 دلیر رضائیان

دکتر  هادي صمیمی 
 اخیجهانی

کن مجهز به کلکتور  شیرین ارزیابی سامانه آب ساخت و
 سامانه تحت خالءسهموي و 

 ذکریا علیمحمدي
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