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179

انواع آلیاژهای ریخته گری آلومینیوم و پارامترهای مرتبط برای محصوالت خاص

180

تعمیر و نگهداری دستگاه های دایکست و بهینه کردن مصرف برق آنها

181

تولید انرژی از منابع جدید و ناشناخته

182

مدیریت هوشمند رباتها

183

شبیه سازی دستگاه ( )PETساختار دستگاه و دتکتورها با مونت کارلو) (کد )GATE

184

شبیه سازی دستگاه) (SPECTساختار دستگاه و دتکتورها با مونت کارلو) (کد)GATE

185

شبیه سازی نشتی اتاق های بونکر

186

شبیه سازی دستگاه CT-SCANو رادیولوژی

187

شبیه سازی هد شتابدهنده خطی 11مگاالکترون ولت (کولیماتورها و فلترینگ فیلتر و )...

188

شبیه سازی لیزر الکترون آزاد ( FELشبیه سازی میدان ویگلر با نرم افزار کامسول

189

سیستم رانندگی خودکار خودرو

190

طراحی و شبیه سازی کالیسترون باند Sبا توان خروجی M6

191

طراحی و شبیه سازی مگنترون باندSبا توان خروجی MW3

192

طراحی و شبیه سازی شتابدهنده خطی باند Sبرای کاربردهای صنعتی

193

طراحی و شبیه سازی رودوترون برای کاربرد های پزشک89

194

طراحی و شبیه سازی رودوترون برای کاربرد های پزشکی

195

طراحی و شبیه سازی یک شیفت دهنده فاز فریتی قابل تنظیم کواکسیالی

196

طراحی و شبیه سازی یک شیفت دهنده فاز پیوسته قابل تنظیم در باند S

197

طراحی یک تقویت کننده توان فراپهن باند باتوان 2وات در بازه 3تا 11گیگاهرتز

198

طراحی یک تقویت کننده کم نویز ()LNAفراپهن باند در بازه 3تا 11گیگاهرتز

199

طراحی حلقه فاز قفل شونده) (PLLبرای تولید سیگنال چرپ) (chirpدر بازه 3تا 11گیگاهرتز

200

طراحی و شبیه سازی یک فرستنده و گیرنده در نرم افزار ADSدر فرکانس 32گیگاهرتز با در نظر گرفتن
مالحظات موج میلیمتری

201

طراحی و تولید مدل کامل ترانزیستورهای RFبرای نرم افزار A

202

طراحی و شبیه سازی یک رادار FMCWبرای تشخیص تعقیب حیوانات زنده در زیر خاک

203

طراحی روش و ساخت ملزومات اندازه گیری پارامترهای فریت با استفاده از تحلیل گرشبکه ()network
analyze
طراحی و تولید جعبه EMCبه منظور جلوگیری ازاختالالت متقابل شبکه و تجهیز پزشکی مطابق با
استانداردCISPR1

205

طراحی و ساخت دستگاه Spectrom Analyzer.

204

