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 دفاعيه   جلسه   اطالعيه برگزاری 
 شماره: 

 : تاريخ 

 

 ارشد نامه کارشناسي اری جلسه دفاع از پايان ز برگ

 
 حمل و نقل عمومي   های باتری در سامانه   ي و شارژ مسيرياب   به منظور بندی مبتني بر تقاضا  الگوريتم زمان   ارائه   : پروژه   عنوان 

 

 توحيد محمودوند    دانشجو:خانوادگي    نام و نام 

 

 آقای دکتر سعيد صديقيان کاشي جناب    –يادگاری  جناب آقای دکتر مسعود ده   استاد راهنمای پروژه: 

 

 آقای دکتر حامد خانميرزا )استاديار( جناب    (:  ارزياب داخلي)مرتبه علمي

 

 علم و صنعت ( دانشگاه    –حسيني )دانشيار  ه آقای دکتر هادی شهريار شا جناب    (: نام دانشگاه و    مرتبه علمي ي) ارج ارزياب خ

 

 چکيده)فارسي(: 

-ومختلف حمل ی هااست که هدف آن ارائه خدمات نوآورانه در رابطه با حالت شرفته يبرنامه پ کي نقل هوشمند وحمل ستميس 

تر  تر و هوشمندانههماهنگ تر،منيا، ترنقل آگاهوحمل یهادهد تا از شبکهي مربران امکان است و به کا کيتراف تيرينقل و مد 

ها  PVدهند. ي ارائه م يي ايمسافران ، خدمات مشترک پو( مطابق درخواست PV)  ي عموم ه ينقل ليوسا ی هاستمياستفاده کنند. س 

-ستميس  نيچن ی هوشمند دارند. برا یهابه شارژ مکرر از شبکه ازيبدون راننده هستند که ن ا يراننده  یدارا  ي کيالکتر ه ي نقل له يوس 

شارژ مقرون به صرفه   ی استراتژ نقل با ضمانت خدمات و وحمل یقاضابرآوردن ت  ی کارآمد برا یبند چالش در برنامه زمان ،ييها

انجام   یو کارها هياول ميکرده و مفاه يمعرف رامسأله ابتدا  نامه انيپا ني نهفته است. در ا يبرق در زمان واقع یگذار متيتحت ق

نقل و  وتعادل حمل ی را برا PV ی ها ستميس  ینقل و شارژ مشترک برا و حمل یز يرسپس برنامه  ،مي کنيم يبررس  را ي شده قبل

  ي بررس  مبتني بر تقاضاحالت  ی را برامسأله در ادامه  و يبررس  ستايمدت را درحالت ا ي از عملکرد طوالن نان يشارژ و اطم یتقاضا

 .  ميآن ارائه کرد  ی برا ياکتشاف راه حل ک يو 

 

 16:00ساعت    –  1398بهمن    28  –ه  دوشنب   :  زمان

 202شکده برق، کالس  دان  مکان:

 

 شود. ارشد در جلسه دفاعيه توصيه مي رشناسي نشجويان کا حضور دانشجويان سال آخر بخصوص دا 
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