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  مباني تجارت سيار نام كتاب 

 اميررضا استخريان حقيقي مولف 

  مصور ، جدول ، نمودار -ص  588 –انتشارات هاوار  مشخصات ناشر / مشخصات ظاهري

 1880سال  – 825-066-5428-52-8 شابک 

 8682848 اسي ملي شماره كتابشن

 م الف/HF8845/188085  5 رده بندي كنگره 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت 6-6
 Journal of Health Science and Surveillance System ( JHSSS) -    pISSN: 2345-2218          eISSN: 2345-3893 نام مجله

 Potential Roles of IT Tools in Health Media Literacy: Analyzing Views of Digital Media Management Expertise عنوان مقاله 

 Amir Reza Estakhrian Haghighi-Ali Akbar Farhangi- Rogheyeh Eskrootchi, -Gholamreza Oskrochi نام نويسندگان

  ISC– پژوهشی –علمی  نمایه مجله

 2018 سال انتشار 

 http ://jhsss.sums.ac.ir  نام و آدرس ناشر 
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 Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering-JAIEE , Vol. 5 , Issue 19 نام مجله

 Presentation of an Algorithm for a Full Proximate Flat Surface Optimum Padding Included Obstacles عنوان مقاله 

 ، امیررضا استخريان حقیقی ) استاد راهنما ( پريسا پديدار  نام نويسندگان

 ISC نمایه مجله

 2016 سال انتشار 

 /http://jaiee.iau-ahar.ac.ir  نام و آدرس ناشر 

 
 ENVIRONMENT CONSERVATION JOURNAL / Vol 16 / No.3 نام مجله

ISSN: 2278-5124 (Online); ISSN: 0972-3099 (Print); NAAS rating 3.71 

  وان مقاله عن
 Provide a data mining algorithm for text classification based on text content emotions using neural network 

 ، امیررضا استخريان حقیقی ) استاد راهنما ( ابراهیم حیدری نام نويسندگان

COPERNICUS (Poland) نمایه مجله   / POLLUTION ABSTRACTS (U.S.A.)  / ENVIRONMENTAL ABSTRACTS (U.S.A.)ZOOLOGICAL 

RECORDS (U.K.)   / PARYAVARAN ABSTRACTS (INDIA)   / TOXICOLOGY ABSTRACTS (U.S.A.)   / ENVIRONMENTAL 

ENGINEERING ABSTRACTS (U.S.A.)   / AQUATIC SCIENCE AND FISHERIES ABSTRACTS (U.S.A.)   / CAB Abstracts (UK) 

  / Indian Science Abstracts (India)  / Chemical Abstract Services (U.S.A.)  

  2016 سال انتشار 

  ,Vivek Vihar, Ranipur More,405  نام و آدرس ناشر 
Haridwar - 249407, Uttarakhand, India 
Environment Conservation Journal /http://environcj.in/enviorncj/current-issues/volume-16-no-3/ 

 
  Technical Journal of Engineering and Applied Sciences نام مجله

Available online at www.tjeas.com 
©2016 TJEAS Journal-2016-6-1/34-38- ISSN 2051-0853 ©2016 TJEAS 

 A Fuzzy Algorithm for Optimized Routing in Wireless Sensor Network عنوان مقاله 

 ( ) استاد راهنماجعفر مرجانی ، امیررضا استخريان حقیقی  نام نويسندگان

 نمایه مجله
Gate-als, Open JIndex Copernicus, Global Impact Factor ( GIF),Google Scholor,Electronic Journals Library, Park Directory of Open Access Journ 

 2016 سال انتشار 

 www.tjeas.com  نام و آدرس ناشر 
http://tjeas.com/wp-content/uploads/2016/04/34-38.pdf 

 

  IIOAB Journal نام مجله
ISSN: 0976-3104 

  Design and Simulation of New Fractal Model to Improve Both the Performance and Enhance the Uptake of عنوان مقاله 

Electronic Optoelectronics Application 

 هسا يزدانی ، امیررضا استخريان  ) استاد راهنما ( م نام نويسندگان

 نمایه مجله
) , Scopus ,Google Scholar, Cite Factor,EBSCOindexed in THOMSON REUTERS ISI  (IIOAB Journal is  

 25th– Sep-2016 سال انتشار 

 http://www.iioab.org/articles/IIOABJ_7.S3_35-40.pdf  نام و آدرس ناشر 

 
 International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS) ISSN: 2231–2935  نام مجله

 A New Suggested Algorithm for Opinion Mining of Posts in Social Network عنوان مقاله 

 امیررضا استخريان حقیقی نام نويسندگان

 ISI  (IJRLS Journal is  indexed in THOMSON REUTERS)  نمایه مجله
 2015 ,(11)5 سال انتشار 

  ,No. 95, PTR Nagar, Jawaharpuram West, Madurai  نام و آدرس ناشر 
Tamil Nadu, 625 007, India.  
Web: www.pharmascope.org/ijrls/  

 

  pp 58 –9336) -Applied Mechanics and Materials (ISSN: 1660-61 نام مجله

 The Silcon Plates in Buried Oxide for Enhancement of the Breakdown Voltage in SOI Mosfet ه عنوان مقال

 اميررضا استخريان حقيقي ، مجتبي محمدي  نام نويسندگان

 Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.ei.org/and Ei Compendex (CPX)  www.scopus.comElsevier: SCOPUS . نمایه مجله

ence) , Google and Google Scholar google.com, ISI (ISTP, CPCI, Web of Sciwww.cas.org, Chemical Abstracts (CA) www.csa.com

, etc www.iee.org, Institution of Electrical Engineers (IEE)  www.isinet.com 

 2014 سال انتشار 

  Trans-Tech Publications, Switzerland  ناشر و آدرس  نام 

 Dio:10.4028/www.scientific.net/AMM.538.58 

 

 

http://www.tjeas.com/
http://www.ei.org/
http://www.scopus.com/
http://www.cas.org/
http://www.csa.com/
http://www.iee.org/
http://www.isinet.com/


 International Journal of Machine Learning and Computing ,(ISSN 2010-3700) , Vol 3 , No. 4 , pp 369-372 نام مجله

  Survey of Required Infrastructure for Web-Based Management of Civil Projects by Introducing عنوان مقاله 

a Suggestive Model 

 

 امير رضا استخريان حقيقي ، سينا صفايي نام نويسندگان

 نمایه مجله
c Journals Library, DOAJ and EI (INSPEC, IET)Engineering & Technology Digital  Library, Google Scholar, Crossref, ProQuest, Electroni 

 2013 سال انتشار 

 Singapore ,Publisher IACSIT Press #07-42, BLK 708, Jurong West, Street 71640708 Jurong West  نام و آدرس ناشر 
http://www.ijmlc.org/ 

http://www.ijmlc.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=39&id=371 
 

 Advanced Material Research (ISSN 1022-6680 ) ,Vols 383-390 , pp 4660-4664 نام مجله

 Web Application for Virtual-Making of Cost Domian in Process of Civil Project E-Management by Suggestive Algorithm عنوان مقاله 

 امير رضا استخريان حقيقي ، سينا صفايي  نام نويسندگان

 Elsevier: SCOPUS www.scopus.com and Ei Compendex (CPX) www.ei.org/. Cambridge Scientific Abstracts (CSA) نمایه مجله

www.csa.com, Chemical Abstracts (CA) www.cas.org, Google and Google Scholar google.com, ISI (ISTP, CPCI, Web of Science) 

www.isinet.com, Institution of Electrical Engineers (IEE) www.iee.org, etc. 

 

 2012 سال انتشار 

   Trans-Tech Publications, Switzerland  ناشر  و آدرس  نام

Dio:10.4028/www.scientific.net/AMR 383-390,4660 

 
 588-518صفحه   –پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي  –علمي فصلنامه  نام مجله

 فارسي زبان  ارائه مدل مديريت محتواي رسانه هاي ديجيتال عنوان مقاله 

 علي اكبر فرهنگي ، رقيه اسكروچي ، غالمرضا اسكروچي اميررضا استخريان حقيقي ،  نام نويسندگان

 پژوهشی –علمی  نمایه مجله

   1888،   50، شماره  2دوره  سال انتشار 

   نام  و آدرس ناشر 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت 

 
 

 
 سي اساسفصلنامه فني مهند نام مجله

 در مديريت الكترونيک پروژه  ITبررسي نقش ابزار هاي  عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقي ، محمد حسن سبط ، رقيه اسكروچي ، عليرضا ذوالقدر اصلي نام نويسندگان

 پژوهشی –علمی  نمایه مجله

 1886پاييز  – 58شماره  –سال سيزدهم  سال انتشار 

 67تهران، خیابان كريمخان زند، نبش خیابان آبان شمالي، پالك  نام  و آدرس ناشر 

 http://www.magiran.com/asas              
 

 

 

 

 ماهنامه عصر فن آوري اطالعات  نام مجله

 و نقش آن در تجارت سيار Qosكيفيت خدمات  عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقي ، نازنين كي نما ، محمد امير فرح فرد اننام نويسندگ

 تخصصي  –علمي  نمایه مجله

 6821، دي 82سال سوم، شماره  سال انتشار 

86، واحد 61تهران، كوي نصر )گيشا(، خيابان عليالي، پالك   ناشر و آدرس نام 

http://www.magiran.com/infotechera 

 

 مه عصر فن آوري اطالعات ماهنا نام مجله

 C2Cو  B2Cكاربرد تجارت سيار در  عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقي ، نازنين كي نما ، محمد امير فرح فرد نام نويسندگان

 تخصصي  –علمي  نمایه مجله

 6821 بهمن، 82سال سوم، شماره  سال انتشار 

86، واحد 61يابان عليالي، پالك تهران، كوي نصر )گيشا(، خ  نام و آدرس ناشر 

http://www.magiran.com/infotechera 

 

 

http://www.ijmlc.org/
http://www.scopus.com/
http://www.ei.org/
http://www.csa.com/
http://www.cas.org/
http://google.com/
http://www.isinet.com/
http://www.iee.org/
http://www.magiran.com/asas
http://www.magiran.com/asas


 ماهنامه عصر فن آوري اطالعات  نام مجله

 آموزش سيار ، نيازها و مزایا  عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقي ، نازنين كي نما ، محمد امير فرح فرد نام نويسندگان

 تخصصي  –علمي  نمایه مجله

 6821 بهمن، 82سال سوم، شماره  انتشار سال 

86، واحد 61تهران، كوي نصر )گيشا(، خيابان عليالي، پالك   نام و آدرس ناشر 

http://www.magiran.com/infotechera 
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 کنفرانس  بین المللی 
gement , Accounting and Knowledge Based Economy International Conference on Mana rd3 

 وزارت علوم و فن آوري ايران  10/ 556280با مجوز 

 ایران در دیجیتال های رسانه درآمد کسب جهت پیشنهادی مدل یک ارائه عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقي  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880 شهريور

  کشور برگزار کننده
 تهران - ايران

 نام و آدرس  ناشر 
http://aconf.ir/fa/ 

 

 کنفرانس  بین المللی 
International Conference of Modern Research in Management, Economic and Tourism Industry in 

Development ( ICMET2017) 

 ران وزارت علوم و فن آوري اي 88468/10با مجوز 

 بررسي نقش ابزار هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي بر بهبود مديريت سازمان هاي رسانه اي  عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقي  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880 شهريور

  کشور برگزار کننده
 مشهد - ايران

 نام و آدرس  ناشر 
www.icmet.ir 

 

 رانس  بین المللی کنف
International Conference on Knowledge Based Research in Computer Engineering and IT ndThe 2 

 وزارت علوم و فن آوري ايران  556285/10با مجوز 

 عنوان مقاله 
 نیتأم رهیو نقش آن در زنج RFID یفناور

 قي ) استاد راهنما ( ، اميررضا استخريان حقي امين ذيالبي نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880 شهريور 

  کشور برگزار کننده
 ايران

 نام و آدرس  ناشر 
www.iceec.ir 

 

 کنفرانس  بین المللی 
International Conference on Fundamental Research in Electrical Engineering ( ICFREE2017) 

 وزارت علوم و فن آوري ايران  555406/10با مجوز 

 عنوان مقاله 
 بهبود توان الکتريکي با استفاده از فیلتر توان موازي مبتني بر شبکه هاي عصبي  

 محمد رضا فاريابي ، اميررضا استخريان حقيقي ) استاد راهنما (  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تير 

  کشور برگزار کننده
 ايران

 نام و آدرس  ناشر 
www.iceec.ir 

 



 

 

 

 کنفرانس  بین المللی 
International Congress of association of Iran Electrical Engineering Sciences with Approach of  thThe 4

Computer Science and Information Technology ( ISCDBU2017 ) 
 و فن آوري ايران  وزارت علوم 584608/10با مجوز 

 عنوان مقاله 
 انتخاب کانال هاي موثر در بیماري چشمي توسط شبکه عصبي و الگوريتم ژنتیک  

 فاطمه زراعت كار  ، اميررضا استخريان حقيقي ) استاد راهنما (  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880 شهريور 

  کشور برگزار کننده
 ايران

 و آدرس  ناشر  نام
It.fa-conf.ir 

 

 کنفرانس  بین المللی 
EE 2017)-International Conference on Electrical engineering ( IC nd2 

 وزارت علوم و فن آوري ايران  556285/10با مجوز 

 عنوان مقاله 
 ومت موازي گیگا هرتز با تکنیک فیدبک مقا 76تا  6کم نويز پهن باند  CMOSطراحي تقويت کنده 

 جعفر حضرتي ، اميررضا استخريان حقيقي نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
Civilica 

 سال انتشار 
 1880ارديبهشت 

  کشور برگزار کننده
 ايران

 نام و آدرس  ناشر 
http://ic-ee.ir/fa/# 

 

 کنفرانس  بین المللی 
International Conference on Computer Science ,Electrical and Electronic Engineering ( ICCSEEE2016) 

 عنوان مقاله 
 بررسی مبانی نظری امینت در تجارت سیار و پرداخت همراه

 سامان چوبينه ، اميررضا استخريان حقيقي  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
Civilica 

 سال انتشار 
2016 

  کشور برگزار کننده
 مالزي

  نام و آدرس  ناشر
https://www.civilica.com/ 

 

 کنفرانس  بین المللی 
International Conference on Power , Electronic , Energy Engineering ( PEEE2015) 

 عنوان مقاله 
Survey of methods for analysing the content of web based social media 

 لي اكبر فرهنگي ، رقيه اسكروچي ، غالمرضا اسكروچي اميررضا استخريان حقيقي ، ع نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
Scopus ,Elsevier  

 سال انتشار 
2015 

  کشور برگزار کننده
 تايلند 

 نام و آدرس  ناشر 
DEStech Pub li ca tions, Inc.  439 North Duke Street, 

Lan cas ter, Penn syl va nia 17602 U.S.A. 

 
 

 بین المللی   کنفرانس
 International Conference on Mechanical, Control, and Electronic Information (ICMCEI 2014) 

 The Silicon Plates In Buried Oxide For Enhancement Of The Breakdown Voltage In SOI MESFET عنوان مقاله 

 حمدياميررضا استخريان حقيقي ، مجتبي م نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISI (Web of Science ) ,Elsevier,Scopus, IEE 

 2014 سال انتشار 

 چين   کشور برگزار کننده

 

 

 



 

 کنفرانس  بین المللی 
International Conference on Machine Learning and Computing  ( ICMLC 2011) 

 Suggestive Algorithms for Web-Based Management of Provision Domain in Process of Civil Project E-Management عنوان مقاله 

 

 ، سينا صفايي  اميررضا استخريان حقيقي نام نويسندگان

 EI (Compendex) and ISI Proceeding (ISTP)  نمایه پروسیدینگ 

 2011  سال انتشار 

 سنگاپور  کشور برگزار کننده

 IEEE Xplore نام و آدرس  ناشر 

 

 کنفرانس  بین المللی 
 

 International Conference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET 2011) 

 عنوان مقاله 
 

Role of Internet-Based Technology on Supply Chain Management (e-SCM)     
 

 اميررضا استخريان حقيقي نام نويسندگان

 نگ پروسیدینمایه 
 EI (Compendex) and ISI Proceeding (ISTP) 

 سال انتشار 
2011 

 چين  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر 
IEEE Xplore 

 
 

 کنفرانس  بین المللی 
International Conference on Software and Computing Technology ( ICSCT2010) 

 عنوان مقاله 
Suggestive Algorithms for Web-Based Management of Provision Domain in Process of Civil Project E-Management 

 

 اميررضا استخريان حقيقي نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
 EI (Compendex) and ISI Proceeding (ISTP) 

 سال انتشار 
2010 

 چين  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر 
IEEE Xplore 

 

 کنفرانس  بین المللی 
 International Conference on Manufacturing Science and Technology (ICMST 2010)  

 عنوان مقاله 
              Web-Application for Virtual Making of Cost Domain in Process of Civil Project E-Management by Suggestive Algorithms 

 اميررضا استخريان حقيقي سندگاننام نوي

 پروسیدینگ نمایه 
 EI (Compendex) and ISI Proceeding (ISTP) 

 سال انتشار 
2010 

 مالزي  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر 
IEEE Xplore 

 

 

 کنفرانس  بین المللی 
International Conference on Machine Learning and Computing ( ICMLC 2009) 

 عنوان مقاله 
A New Digital Signature Algorithm 

 عرفانه نوروزي ، اميررضا استخريان حقيقي نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
Nielsen, ISI Proceeding, IACSIT Database, and British Library 

 2009 سال انتشار 

 استراليا  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر 
World Academic Press 

ICMLC 2009 proceeding , Volume 24 of the 

IACSIT Serial Conferences. http://www.iacsit.org/publication.htm 
 

 



 کنفرانس  بین المللی 
Supply Chain Management and Information System- SCM-IS (2007) 

 عنوان مقاله 
 وردي شركت اينتلمطالعه م -سرويسگرا معرفي معماري

 محمود درودچي ، حسين صفري، ساره ابطحي ، اميررضا استخريان حقيقي نام نويسندگان

 ایران اطالعات نخستین کنفرانس بین المللي مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم هایمجموعه مقاالت  پروسیدینگ نمایه 

 سال انتشار 
2007 

 ايران  کشور برگزار کننده

 ناشر نام و آدرس  
http://www.civilica.com/Paper-SCMIS01-SCMIS01_076.html 

 

 

 لی کنفرانس  م
  (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات 

 هاپفیلد عصبي شبکه کمک به عنبیه اسکن یمبنا بر هویت تشخیص سامانه سازی شبیه عنوان مقاله 

 اميررضااستخريان ) استاد راهنما ( –علي نامدار  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر 
www.iausepidan.ac.ir 

 

 

 لی م کنفرانس 
  (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات 

 عنوان مقاله 
 جهت حذف هارمونيک هاي شبكه توزيع برق   PTاستفاده از شبكه عصبي جهت حذف تعيين صرائب كنترلر 

 اميررضااستخريان ) استاد راهنما ( –محمد رضا فاريابي  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر 
www.iausepidan.ac.ir 

 

 

 لی کنفرانس  م
  (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات 

 عنوان مقاله 
 رامون جايگاه اينترنت اشياء در هوشمند سازي جهان پي

 اميررضااستخريان ) استاد راهنما ( –سامان چوبينه  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر 
www.iausepidan.ac.ir 

 

 لی کنفرانس  م
  (CEITS2017)وتر و فن آوي اطالعات كنفرانس ملي مهندسي كامپي

  لکترونیکا تجارت با آن ارتباط و وب تحت کاربردی برنامه های امنیتي ارزیابي عنوان مقاله 

 اميررضااستخريان ) استاد راهنما ( – حسن نجفي نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 نشگاه آزاد اسالمي واحد سپيداندا -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر 
www.iausepidan.ac.ir 

 

 

 

 

http://www.civilica.com/Paper-SCMIS01-SCMIS01_076.html


 لی کنفرانس  م
  (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات 

 تشخیص بیماری های قلبي از غیر قلبي با استفاده از سیستم های تصمیم یار  عنوان مقاله 

 اميررضااستخريان  –وحيد حيدري  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر 
www.iausepidan.ac.ir 

 

 لی کنفرانس  م
  (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات 

بردهای نظریه بازیها در مدیریت زنجیره تأمینکار عنوان مقاله   

 اميررضااستخريان  –گلستان عرفاني  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر 
www.iausepidan.ac.ir 

 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
  بازاريابي نو آورانه در مديريت زنجيره تامين

 اميررضا استخريان حقيقيحديث ميردوقي /  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -راناي  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
  سيستم پشتيبان تصميم در جذب فن آوري اطالعات 

 اميررضا استخريان حقيقيي  / ياسين قهرمان نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

  در بهبود فرآيند مديريت زنجيره تامين    RFIDبررسي نقش  عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقي/   نيوشا خواجه نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

 
 

 



               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
 كارايي سيستم سفارش الكترونيكي دارو براي بيمار هاي بستري شده  –هزينه 

 اميررضا استخريان حقيقيمريم حسن شاهي  /  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 رسي نقش لجستیک الکترونیکي در مدیریت زنجیره تأمینبر عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقيزهرا رحيمي /  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               لی مکنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 دالیل اهمیت سیستم های پشتیبان از تصمیم گیری در آموزش پزشکي  عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقيليلي قدس بين /  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 
 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 کسب و کار در سیستم های تصمیم یار تجارت الکترونیک و پتانسیل بهره وری در فعالیت های عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقينيلوفر ياري  /  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 برنامه های کاربردی داده های بزرگ برای مدیریت زنجیره تامین در بخش های خدمات و تولید عنوان مقاله 

 

 اميررضا استخريان حقيقيمهدي عباسي  /  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

 

 
 



               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
  بر بازاريابي وتوسعه صادرات محصوالت كشاورزي (فاوا)ري از فناوري اطالعات و ارتباطات تبيين جايگاه آموزش تعاون با بهره گي

 اميررضا استخريان حقيقيآسيه دهون/  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 بر ایمني کسب و کار شرکت های هوشمند CRMبررسي مدل ترکیبي استقرار  عنوان مقاله 

 ني/ سعيد حسن حسياميررضا استخريان حقيقيآسيه دهون /  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
 الكترونيک تجارت در واخالقي حقوقي مسائل

 اميررضا استخريان حقيقيعباس تاج پيكر  /  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
 راهكارهاي توسعه استراتژي هاي بازاريابي مبتني بر شبكه هاي اجتماعي با رويكرد تجارت اجتماعي

 عباس تاج پيكر  / اميررضا استخريان حقيقي نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
    زنجيره تامين جستيکروشهاي موثر در ارتقاء ل

 عباس تاج پيكر  / اميررضا استخريان حقيقي نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

 

 

 

 

 



               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
 شبكه بازاريابي تعاملي و استراتژي بازاريابي الكترونيكي 

 / اميررضا استخريان حقيقيسپيده باستاني  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -يرانا  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
 مروري بر روش هاي بازاريابي مبتني بر رسانه هاي اجتماعي  

 / اميررضا استخريان حقيقينگين خادميان  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)ي اطالعات كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آواااااا  

 عنوان مقاله 
 بررسي عوامل موثر بر پياده سازي موفق مديريت رابطه با مشتري در سازمان ها 

 / اميررضا استخريان حقيقيريحانه معماري   نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 واحد سپيدان دانشگاه آزاد اسالمي -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
 تاثير هوش مصنوعي بر لجستيک زنجيره تامين الكترونيكي 

 ستخريان حقيقي/ اميررضا اسهيال حاجي زاده   نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 نوان مقاله ع
 بررسي تفاوت هاي جنسيتي در رفتار مصرف كنندگان آنالين و ارتباط با بازاريابي و تبليغات آنالين 

 / اميررضا استخريان حقيقيجواد توكلي نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 داندانشگاه آزاد اسالمي واحد سپي -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

 
 

 



               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 يريگ ميتصم نديدر فرا DSS يريگ ميتصم يبانيپشت ستميو س MIS تيرياطالعات مد ستميس تياهم عنوان مقاله 

 / اميررضا استخريان حقيقيالفضل رنجبر اسالملو ابو نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)فن آوي اطالعات  كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر واااااا  

 عنوان مقاله 
 مديريت زنجيره تامين در عصر اينترنت 

 / اميررضا استخريان حقيقيمحمد ميرفردي  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
 سازمان يريادگيدر  ميتصم بانيپشت يها ستميس ينقش توانمندساز 

 / اميررضا استخريان حقيقيي كوشكك انيعبدالرسول رحمان نام نويسندگان

 پروسیدینگ ایه نم
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
 د سيستم هاي پشتيبان تصميم گير ي پزشكي  در مديريت بيماري هاي مزمنكاربر

 / اميررضا استخريان حقيقي مينا رحمانيان  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
 بازاريابي نو آورانه در مديريت زنجيره تامين 

 / اميررضا استخريان حقيقي مريم كاوياني فر  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880ماه تير

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

 

 

 

 



               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
 نيتام رهيزنج تيريدر مد کيتداركات تجارت الكترون

 / اميررضا استخريان حقيقيفاطمه گوجان ساماني    نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)فرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات كناااااا  

 عنوان مقاله 
 نقش عامل هاي هوشمند در مديريت زنجيره تامين 

 / اميررضا استخريان حقيقيزهرا نجمي   نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 ي واحد سپيداندانشگاه آزاد اسالم -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
 نقش برندها و نمايش ويژگي كاال ها بر تاثير خريد مشتريان در خريد آنالين 

 / اميررضا استخريان حقيقيا نجفي  سيد عليرض نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)عات كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالاااااا  

 عنوان مقاله 
 برنامه ريزي منابع سازماني و نقش و اهميت آن در مديريت زنجيره تامين 

 / اميررضا استخريان حقيقيپروين اوجي   نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 عنوان مقاله 
 بررسي مديريت ارتباط با مشتري ، عملكرد هاي آن و تاثير آن بر وب سايت هاي تجارت الكترونيک بصورت مقايسه اي

 / اميررضا استخريان حقيقيپروين اوجي   يسندگاننام نو

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

 

 

 

 



               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)تر و فن آوي اطالعات كنفرانس ملي مهندسي كامپيواااااا  

 عنوان مقاله 
 بررسي عوامل موثر بر وفاداري الكترونيكي مشتريان 

 / اميررضا استخريان حقيقيرسول حسيني نژاد  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               ملی کنفرانس 
 (CEITS2017)كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر و فن آوي اطالعات اااااا  

 اتصال فيبر به منازل در ايران – FTTH عنوان مقاله 

 / اميررضا استخريان حقيقيحسين محمدي خشوئي   نام نويسندگان

 گ پروسیدیننمایه 
ISC 

 سال انتشار 
 1880تيرماه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان -ايران  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر
www.iausepidan.ac.ir 

 

               ملی کنفرانس 
 (   NAECE 2016)  اااااا  اولين كنفرانس ملي رويكرد نو در مهندسي برق و كامپيوتر

 عنوان مقاله 
 ري هاي آريتمي قلبي با استفاده از شبكه عصبي سامانه بيوالكتريک در تشخيص بيما سازي و طراحيشبيه 

 اميررضا استخريان حقيقيمحمود فريدوني /  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
 مجموعه مقاالت همايش ملي 

 سال انتشار 
 1888ارديبهشت   58-54

 زاد اسالمي واحد خرم آباددانشگاه آ –ايران   کشور برگزار کننده
 

 کنفرانس ملی
 همايش ملي مهندسي برق با رويكرد توسعه پايدار در صنعت برق اولين  

 عنوان مقاله 
 قلبي با استفاده از شبكه عصبي  سيستم آموزش پذير در تشخيص بيماري هاي طراحي 

 ما ( ) استاد راهن اميررضا استخريان حقيقي-محمود فريدوني  نام نويسندگان

 نمایه پروسیدینگ 
 مجموعه مقاالت همايش ملي

 سال انتشار 
 1888ارديبهشت   5-8

  کشور برگزار
 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه هاي آزاد  واحد شيراز و  واحدكازرون –ايران 

 

               ملی کنفرانس 
 ربات هاي صنعتي هوشمند  او    اولين همايش ملي

 ارائه الگوریتمی جهت پیمایش بهینه کامل یک سطح مسطح کامل پیوسته با مانع با استفاده از الگوریتم های مسیر یابی  مقاله  عنوان

 اميررضا استخريان حقيقي ) استاد راهنما ( –پريسا پديدار  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
 مجموعه مقاالت همايش ملي 

 سال انتشار 
1888 

 ايران   زار کنندهکشور برگ

 

               ملی کنفرانس 
 همايش ملي گرمايش زمين و اثار مخرب آن بر محيط زيستاو    

 افزایش راندمان پنل فتوولتائیک با استفاده ار فیلتر های نوری فراکتالی عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقي ) استاد راهنما ( –مهسا يزداني  نام نويسندگان

 پروسیدینگ مایه ن
 مجموعه مقاالت همايش ملي 

 سال انتشار 
 / ايران 1888

 

 



              کنفرانس ملی  
 اولين همايش ملي فن آوري هاي نوين در علوم مهندسي 

 پروژه هاي عمراني  تحت وبو  ITدر خصوص امكانپذيري،مزاياو چالش هاي مديريت بين المللي  بررسي نتايج حاصل از يک نظرسنجي  عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقي نام نویسندگان

 مجموعه مقاالت همايش ملي خاوران  پروسیدینگ نمایه 

 1858ارديبهشت  81-86 سال انتشار 

 ايران   کشور برگزار کننده
 

               منطقه ای کنفرانس 
 فن آوري اطالعات و علوم كامپيوتر 

 RFIDآوری  بررسی فن عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقي ، پوريا صنعتي ، فرزاد مباشري  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
 مجموعه مقاالت همايش منطقه اي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان

 سال انتشار 
1858 

 ايران  کشور برگزار کننده
 

               منطقه ای کنفرانس 
 وم كامپيوتر فن آوري اطالعات و عل

 طراحی و پیاده سازی یک سیستم کمک آموزشی بر پایه بینایی ماشین  عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقي ، حسين فخاري ، ميثم گلزاده   نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
 مجموعه مقاالت همايش منطقه اي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان

 سال انتشار 
1858 

 ايران  ر برگزار کنندهکشو

 

 

 سخنراني ها  -7
 

 ) بپيوست گواهي تقدير( 1852دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان  –همايش هفته پژوهش  – "تجارت الكترونيک و نقش آن در تعامالت  " -

 پيوست گواهي تقدير() ب 1855دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان –همايش هفته پژوهش  – " "روش هاي پرداخت الكترونيک  " -

 ) بپيوست گواهي تقدير( 1858دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان –همايش هفته پژوهش  – " "بازاريابي الكترونيک  " -

 (1888تاالر جهاد دانشگاهي )  –شيراز  –اپتيک همايش هويا ، ارائه فن آوري هاي نوين در صنعت  – "افزايش بهره وري با پياده سازي فرآيند مديريت ارتباط با مشتري در حوزه كسب و كار  " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 داوری مجالت ، کنفرانس ها و همایش ها  -1
 
 در شاخه مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطالعات   international science indexهيات تحريريه و كميته داوران بين المللي  عضو-1

(Engineering?page=9-Information-and-http://internationalscienceindex.org/Committees/Computer ) 

 مپیوتر طبق جدول ذيل : و مهندسی کاالمللي در حوزه هاي فن آوري اطالعات كنفرانس هاي بين  عضو اصلي كميته داوران-5

سال  نام كنفرانس

 برگزاري

 لينک كميته داوران بين المللي  محل برگزاري

ICCME2013 5618 انگلستان http://www.waset.org/conference/2013/12/paris/ICCME/committees 

SEC2014 5614 چين http://www.secconf.org/organizingCommittee.html 

CMSE 2014 5614 چين Letter Invitation as attached 

ICEEE2014 5614 تركيه Letter Invitation as attached 

ICCCE2014 5614  جمهوري چک https://www.waset.org/conference/2014/10/prague/ICCCE/committees 

ICCD2014 5614 سوئيس https://www.waset.org/conference/2014/01/zurich/ICCD/committees 

ICCEE2014 5614 ايتاليا http://waset.org/conference/2014/08/venice/ICCEE/committees 

ICMBC2014 5614 انگلستان https://www.waset.org/conference/2014/10/london/ICMBC/committees 

ICCME2015 5618 آلمان https://www.waset.org/conference/2015/09/berlin/ICCME/committees 

ICCCISE2015 5618 مالزي http://waset.org/conference/2015/02/kuala-lumpur/ICCCISE/committees 

ICCME2015 5618 ايتاليا https://www.waset.org/conference/2015/12/rome/ICCME/committees 

IMEIA2016 5610 تايلند http://www.imeia2016.org/com.htm 

CSCT2016 5610 چين http://www.csct2016.org/com.htm 

PEEM2016 5610  تايلند http://www.peem2016.org/com.htm 

ICCBS2016 5610 تايلند https://www.waset.org/conference/2016/12/bangkok/ICCBS/ 

ICCME2017 5612 ژاپن https://www.waset.org/conference/2017/03/tokyo/ICCME/committees 

ICHMCE2017 5612 آمريكا http://waset.org/conference/2017/06/new-york/ICHMCE/committees 

ICCEE2017 5612 سنگاپور https://www.waset.org/conference/2017/03/singapore/ICCEE/committees 

ICMR2017 5612 فرانسه https://www.waset.org/conference/2017/04/paris/ICMR/committees 

ICOMCE2017 5612 كانادا https://www.waset.org/conference/2017/06/toronto/ICOMCE/committees 

ICCDET2017 5612 انگليس https://www.waset.org/conference/2017/01/london/ICCDET/committees 

EMEM2017 5612 چين http://www.emem2017.org/?op=committee 

ICMESD2017 5612 چين http://www.icmesd2017.org/?op=committee 

CEITS2017 5612 ايران www.computer.iausepidan.ac.ir 

EDME2017 5612 چين www.edme2017.org 

ICCD2018 5615 فرانسه https://waset.org/conference/2018/09/paris/ICCD/committeess 

ICOMCE2018 5615 كانادا https://www.waset.org/conference/2018/06/toronto/ICOMCE/committees 

ICACEE2018 5615 انگلستان https://waset.org/conference/2018/06/london/ICACEE/committees 

ICMBC2018 5615 هلند https://waset.org/conference/2018/05/amsterdam/ICMBC/committees 

ICCMMD2019 5618 آمريكا https://waset.org/conference/2019/04/boston/ICCMMD/committees 

ICCD2019 5618 فرانسه https://waset.org/conference/2019/04/paris/ICCD/committees 

 
 
 

http://internationalscienceindex.org/Committees/Computer-and-Information-Engineering?page=9
http://www.secconf.org/organizingCommittee.html


 گواهي نامه ها  -1
 

 از كانون زبان ايران وابسته به وزارت آموزش پرورش ) بپيوست ( " Junior Proficiency Certificate in English "رفته گواهي مدرک زبان پيش -

 () بپيوست  با همكاري دانشگاه تهران صادره از وزارت بهداشت ايران ويژه توليد كننگان و وارد كنندگان ناظر فني مهندسي تجهيزات پزشكيمدرک مهندسي پزشكي و  -

 گواهي اتمام  دوره تربيت مدرسين كارآفريني توسط دانشگاه تهران و سازمان مركزي دانشگاه آزاد ) بپيوست ( -

 )بپيوست ( UGS KOREAتجهيزات پزشكي توسط  مهندسي  گواهي اتمام دوره تكميلي-

 بپيوست  – (1858) مركز آموزش و نيروي انساني منطقه يک  –گواهي نامه دوره تربيت قرآني و راهكارهاي آن -

 بپيوست – (1858مركز آموزش و نيروي انساني منطقه يک  ) –گواهي نامه دوره مديريت زمان -

 بپيوست – (1858مركز آموزش و نيروي انساني منطقه يک  ) –گواهي نامه دوره اخالق مديريت  -

 بپيوست – (1858نيروي انساني منطقه يک  )مركز آموزش و  –گواهي نامه دوره درآمدي بر امر به مغروف و نهي از منكر  -

 بپيوست – (1858مركز آموزش و نيروي انساني منطقه يک  ) –گواهي نامه دوره آموزش زبان انگليسي -

 بپيوست – (1858مركز آموزش و نيروي انساني منطقه يک  ) –گواهي نامه دوره شرايط علمي و اجرايي شركت در كنفرانس ها -

 بپيوست – (1858مركز آموزش و نيروي انساني منطقه يک  ) –كاربرد تكنولوژي آموزشي در كالس  گواهي نامه دوره-

 بپيوست –( 1858مركز آموزش و نيروي انساني منطقه يک  ) –گواهي نامه دوره آموزش و تدوين برنامه درسي -

 يوست بپ –QA-TECHNIC   (5610 )توسط   HSE-MSگواهي اتمام دوره سيستم هاي مديريتي -

 بپيوست  –(  1888صادره از ادارهكل استاندارد فارس ) گواهي اتمام دوره مديريت بهداشت -

 بپيوست  –( 1888گواهي نامه آموزشي همايش شركت هاي دانش بنيان و اقتصاد مقاومتي صادره از وزارت ارتباطات و فن آوري اطال عات  )-

 

 افتخارات و تقدیرنامه ها -2

 

 دبيرستان و پيش دانشگاهي )بپيوست ريزنمرات ( –وحائز رتبه هاي اول الي سوم درتمام طول دوران تحصيلي راهنمايي  05/15فيزيک با معدل  –ضي ديپلم ريااخذ  -

 - اخذ رتبه 858 سهميه منطقه يک در كنكور سراسري دانشگاه)1828( و قبولي در رشته مهندسي  برق گرايش الكترونيک مقطع كارشناسي دانشگاه شيراز در سال   1828  )بپيوست كارنامه( 

 لوح تقدير از رياست محترم  و دريافت 68/18باا خذ رتبه دوم فارغ التحصيلي وكسب معدل در مقطع كارشناسي ارشد از دانشگاه شيراز گرايش تجارت الكترونيک فارغ التحصيل رشته مهندسي فن آوري اطالعات  -

  1854در سال شيراز دانشگاه  ه ممتاز دانشگاه شيرازبه عنوان دانش آموخت

    1886درسال   با اخذ رتبه يک(  اي مولتي مديا ) رسانهمديريت در رشته  پرديس  – مقطع دكتري دانشكاه تهران سه مرحله ايي قبولي در آزمون -

 1884سال در  پرديس  – از دانشگاه تهران 85/15كسب معدل با رتبه يک و  فارغ التحصيلي در مقطع دكتري -

 معاونت محترم پژوهشي واحدرياست و و اخذ لوح تقدير از  1858حد سپيدان در گروه كامپيوتر انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه آزاد اسالمي وا -

 معاونت محترم پژوهشي واحد  رياست و تقدير از و اخذ لوح 1885واحد سپيدان در گروه برق و الكترونيک   –در دانشگاه  آزاد اسالمي انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر -

 معاونت محترم پژوهشي واحدرياست و و اخذ لوح تقدير از  1884انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان در گروه كامپيوتر  -

 188 -واحد و اخذ لوح تقدير از رياست  مهندسي برق و  كامپيوتر   وهدر دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان در گرانتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه  -

 

 

 اجرایي -علمي سوابق -3
 

  واحد شيراز گروه كامپيوتر و فن آوري اطالعات   –عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي  -1

 تاكنون  1850و سپيدان به شرح ذيل از سال شيراز   .تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد5

 و کارشناسي کارداني -الف 

كامپيوتري  شبكه -رياضي مهندسي – مدارالكتريكي دو  -ي يکمدار الكتريك -الكترونيکآز -مباني الكترونيک-آزمدارمجتمع خطي -مدارهاي الكترونيک-زبان تخصصي-مباحث ويژه  –دروس مهندسي اينترنت  

  1مخابرات  –منابع تغذيه –الكترونيک كاربردي -محاسبات عددي  - الكترونيک سه الكترونيک يک ، الكترونيک دو ، ،

  کارشناسي ارشد  -ب

پردازش سيگنال ديجيتال  -4      شبكه عصبي --8      الكترونيک سه -5     كاربرد ميكروپروسسور و سيستم هاي كامپيوتري در صنعت -1: گرايش الكترونيکبرق مهندسي رشته   

  مديريت شبكه -1ايش مخابرات : گر –رشته مهندسي برق 

سيستم هاي تصميم يار -8   مباحث ويژه در مهندسي ترم افزار-5  شبكه هاي عصبي -1گرايش نرم افزار :  مهندسي كامپيوتررشته   

 كاربرد كامپيوتر -1رايش آموزش : گ –زبان انگليسي رشته 

  مباني اقتصاد مهندسي-8تجارت الكترونيک     -4      مديريت زنجيره عرضه -8       تجارت الكترونيكي سيار -5    بازاريابي الكترونيک -7:   گرايش تجارت الكترونيک رشته مهندسي  مهندسي فن آوري اطالعات

سمينار و پايان نامه -2روش تحقيق   -0  

 

)به پيوست گواهي( و عضويت در كارگروه تخصصي توسعه شبكه موبايل ايران با همكاري كمپاني نوكيا 54-58.اشتغال در شركت مخابرات راه دور ايران به عنوان كارشناس پروژه هاي مخابراتي در سال هاي 8  
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