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 اطالعات شخصی

 41/54ساب رساله ، معدل بدون احت0503تا  5066 مهندسی کامپیوتر، نرم افزار، علوم و تحقیقات تهران از :دکترا

 5030خرداد تاريخ امتحان جامع: 

 5035تاريخ دفاع از پروپوزال و تصويب موضوع رساله: تیرماه 

 56/55/30تاريخ دفاع رساله: 

 70، نمره:آتاماتای يادگیر و شبکه های بیزين ديدگاهی بر پايهموضوع رساله: طراحی شبکه های شناختی بیسیم 

 استاد مشاور: جناب آقای دکتر مهدی عبادزاده - استاد راهنما: جناب آقای دکتر میبدی، جناب آقای دکتر دهقان

 76/53، معدل  5064تا   5061قزوين   مهندسی فناوری اطالعات، شبکه های کامپیوتری، ارشد کارشناسی

 70موضوع پايان نامه: چندپخشی متحرك در شبکه های بی سیم حسگر، نمره: 

 5151، معدل  5067تا  5060مهندسی کامپیوتر، نرم افزار، شیراز   کارشناسی

 53541نمره:  ی آموزش الکترونیک سايت طراحی و راه اندازیموضوع پايان نامه: 

 

 سوابق تحصیلی

 تا کنون 5066دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرديس )تهران( از 

 2استاديار مرتبه نوع همکاری: عضو هیئت علمی و 

 مقطع: 

؛ دروس: ارزيابی کارآيی شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری، رشته مهندسی فناوری اطالعات گرايش کارشناسی ارشد

 امنیت شبکه های کامپیوتری، مديريت شبکه های مخابراتی، روش تحقیق و سمینار، و پايان نامه.

محیط های دروس: سیستم عامل، شبکه های کامپیوتری، مهندسی اينترنت، ؛ مهندسی کامپیوتر گرايش نرم افزار ،کارشناسی 

 درسانه ای چن

 

 5037تا 5062دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوين از 

 نوع همکاری: مدعو

  مقطع:

امنیت شبکه دروس: ؛ مهندسی فناوری اطالعات گرايش های شبکه های کامپیوتری و تجارت الکترونیک، رشته کارشناسی ارشد

 های کامپیوتری، شبکه های بیسیم، سیستم های توزيع شده.

دروس: سیستم عامل، شبکه های ؛ مهندسی فناوری اطالعات های مهندسی کامپیوتر گرايش نرم افزار و رشته ،کارشناسی

 .(، سیستم های چندرسانه ای5، مهندسی اينترنت، امنیت شبکه های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطالعات)(7( و )5) کامپیوتری

 

 5037تا  5037از  سپیداندانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 همکاری: مدعونوع 

 مقطع: 

 و الگوريتم موازیهای توزيع شده، دروس: سیستم ؛ مهندسی کامپیوتر گرايش نرم افزار رشته ،ارشد کارشناسی

 

 

 تدريس سوابق

 5060سال  کاتالیستی پااليشگاه نفت الوانواحد  -طراح و برنامه نويس چندرسانه ای 

 5060سال  مسئول اتوماسیون سازمان ديتای مخابرات استان فارس

 مرکز رشد دانشگاه آزاد قزوين -ناظر امنیت شبکه 

 شرکت توزيع برق استان فارس -  ITمشاور پژوهش گروه 

 

 

 

 سوابق کاری

bahman
Pencil



 
ISI Journals Papers 

[1] S. Gheisari, M.R. Meybodi, M. Dehghan, M.M. Ebadzadeh, Training Bayesian Network 

structure based on a Game of Learning Automata, International Journal of Machine Learning 

and Cybernetics (IJMC), 2015. 

[2] S. Gheisari, M.R. Meybodi, M. Dehghan, M.M. Ebadzadeh, BNC-VLA: Bayesian Network 

structure Learning Using a Team of Variable-action Set Learning Automata, Applied 

Intelligence journal, 2015. 

[3] S. Gheisari, M.R. Meybodi, BNC-PSO: Structure Learning of Bayesian Networks by 

Particle Swarm Optimization, Information Sciences journal, 2015. 

[4] Gheisari, S., and M. R. Meybodi. LA-CWSN: A learning automata-based cognitive 

wireless sensor networks, Computer Communications 2016. 

[5] S. Gheisari, M.R. Meybodi, A New Reasoning and Learning Model for Cognitive ireless 

Sensor Networks Based on Bayesian Networks and Learning Automata Cooperation, 
Computer Networks, 2017.  

 

International Conference Papers 
[1]. S.Gheisari, A.T. Haghighat, SA-Mobicast: A Simulated Annealing-Based Mobicast 

Routing Protocol for Wireless Sensor Networks, ISWP, 2008, pp. 529-534 

[2]. S. Gheisari, A.T. Haghighat,P.Rahmani, NRP: Neighbour-Based Mobicast Protocol and 

SNRP: Spatial Neighbour-Based Mobicast Protocol for Wireless Sensor Networks, 3d 

International Confe5ence on Sensing Technology, Nov 2008, pp.119-124. 

ساختاری برای حل مسیريابی چندپخشی در شبکه های بیسیم  طراحی يک پروتکلسولماز قیصری، ابوالفضل طرقی حقیقت،  [3]

 .5030، نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر، ارديبهشت حسگر

دومین ، بیسیم با استفاده از جستجوی ممنوعچندپخشی متحرك در شبکه های حسگر ، امید قائدشرفسولماز قیصری،  [4]

 .5030 مهر، دانشگاه آزاد مرودشت، کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر

کنترل ترافیک در شبکه های حسگر شناختی با استفاده از يادگیری ، محمدرضا میبدیسولماز قیصری، سمیرا داور قالتی،  [5]

 .5030 فروردين، آزاد قزوين، دانشگاه ايران ششمین سمپوزيوم بین المللی روبوکاپ آزاد، تقويتی

کنترل ترافیک در شبکه های حسگر شناختی با استفاده از اتوماتای ، محمدرضا میبدیسولماز قیصری، سمیرا داور قالتی،  [6]

 .5030 آذر، هتل المپیک تهران، هشتمین کنفرانس داده کاوی ايران، يادگیر
 

 کتب 
 5031 تاريخ نشر، ، انتشارات ناقوسکامپیوتری )بررسی هشت شبکه کامپیوتری مطرح در دنیا( هایمباحث پیشرفته در شبکه[ 5]

  5032، انتشارات ناقوس، تاريخ نشر مرکز عملیات امنیت[ 7]

 

 تالیفات

 )مرکز تحقیقات مخابرات تهران( ملیجستجوی  بهینه موتور طراحی

 تهران( -ايران )دانشگاه صدا و سیما بررسی چالش های شبکه های انتقال چندرسانه ای در 

 حل مسیريابی چندپخشی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از جستجوی ممنوع )دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرديس(

 (شیراز-مديريت امنیت داده و اطالعات ) شرکت توزيع برق استان فارس

 

 طرح های پژوهشی

   5060کارگاه تخصصی شبیه ساز فوتبال دو بعدی، دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان 

 5030، شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و رباتیک قزوين، فروردين SOSکارگاه تخصصی شبیه ساز امداد و نجات 

 

 کارگاههای آموزشی

يادگیری ماشین و ؛ کنترل توان(شبکه های حسگر بیسیم )مسیريابی و ؛ استدالل و کاربردها(-شبکه های شناختی )يادگیری

 محاسبات توری و تخصیص منبع؛ شبکه های انتقال چندرسانه ای؛ تکنیک های هوش مصنوعی

 زمینه های پژوهشی

 




