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  فردامدیر عامل شرکت فراز فن 

  : مشخصات کلی شرکت

  )www.farazfan.ir( شرکت فراز فن فردا (سهامی خاص):  نام شرکت

  30/10/1383 – 16668 : شماره و تاریخ ثبت    شیراز : محل ثبت  مسه 100یک میلیون ریال شامل  : سرمایه ثبتی شرکت

    1383: سال تاسیس

   4واحد  –ساختمان کوثر  - 1/43فرعی  – 43کوچه  –بلوار زند (روبروي بیمارستان شهید فقیهی) –شیراز :  شرکتنشانی 

  32300903:  شماره فاکس   32341096 -7:  تلفنشماره 

، نماینــدگی شــرکت نهاو مشاوره فنی به ادارات و ســازما )ICT( فن آوري اطالعات و امور ارتباطات و مخابرات زمینهدر : فعالیت زمینه فعالیت شرکت

 ADSLجهت راه اندازي سرویس هاي  PAPفن آوا تهران در شیراز به عنوان شرکت داراي مجوز 

  

  خدمات دسترسی به اینترنت

ادیــویی و همچنــین راز سازمان تنظیم تنظیم مقررات و ارتباطات  ISPشتن پروانه عاملیت : با دا Dialupارائه خدمات دسترسی به اینترنت  - 1

 پهناي باند اینترنتی تحت نام تجاري البرز  Mbps 4) و Dialupخط  E1 )240خط دیجیتال  8با داشتن 

  شرکت داده پردازي فن آواي تهران  ADSLنمایندگی فروش و پشتیبانی خدمات دسترسی به اینترنت  - 2

 و ارتباطات نقطه به نقطه بیسیم VPNنصب و راه اندازي شبکه هاي محلی،  - 3

 
  خدمات مخابراتی

  نگهداري ، پشتیبانی فنی و بهره برداري مراکز سوییچ کم ظرفیت توابع شیراز، شهرستان جهرم و فسا  - 1

 SDH ،PDHفروش، نصب و راه اندازي تجهیزات پرسرعت نوري    - 2

    PBXتلفن  فروش، نصب و راه اندازي مرکز   - 3

 نوري مخابراتی هاي پیمانکاري نگهداري کابل  - 4

 

  الکترونیکی و اتوماسیونخدمات 

 WiFiو  RFهمکاري با شرکت پیام پارس و طراحی قالب و برد الکترونیکی کلیدهاي لمسی، کنترل از راه دور  مبتنی بر  - 1

  د پروژه همکاري با شرکت فارس اسکات شیراز در خصوص اتوماسیون صنعتی و انجام چن - 2

  

  مشاوره فنی :

 مشاوره فنی به شهرداري شیراز در خصوص نصب دوربین هاي کنترل سرعت در بلوارهاي شــیراز و جمــع آوري اطالعــات آنهــا بــا - 1

 مبتنی بر بستر اینترنت پرسرعت VPNکمک شبکه 

وط فیبــر نــوري شــرکت زیــر مشاوره فنی به کارخانجات مخابراتی ایران (کما) در شیراز جهت نصب و نگهداري و تعمیــرات خطــ - 2

 ساخت

تلــف شــهر و مشاوره فنی به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز جهت نصب و راه اندازي بستر فیبر نوري در سطح دانشگاه در نقاط مخ - 3

  IPنصب و راه اندازي سیستم تلفن دیجیتال میتنی بر 

 وطــالع رســانی اطالعــات کســب و کــار، امــور فرهنگــی مشاوره فنی به شرکت مخابرات استان فارس مبنی بر راه اندازي سیستم ا - 4

 اجتماعی، اطالعات شهري و ... مبتنی بر پیام کوتاه 

چــه  جهــت ارتبــاط هــرمشاوره فنی به استانداري فارس مبنی بر راه اندازي دولت الکترونیک در سطح شهرستان هاي اســتان فــارس  - 5

 بین و اطالع رسانی خدمات به شهروندانبیشتر ادارات و سازمان ها با یکدیگر و تسهیل مکاتبات ما

 همکاري با مرکز رشد و فن آوري جهت داوري طرح ها و ایده هاي نوآورانه حوزه برق و کامپیوتر و فن آوري اطالعات - 6
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  برنامه نویسی 

 سایت هاي شخصی، سازمانی و اداريوب جهت ایجاد ) CMS(فروش نرم افزارهاي مدیریت محتوا  - 1

ها و یریت محتوا مناسب مراکز علمی و دانشگاهی شــامل مــدیریت محتــواي دروس، همــایش هــا و ســمینارفروش نرم افزارهاي مد - 2

 ... مجالت علمی تخصصی و

 اداري و آموزشی ،تهیه سیستم هاي اتوماسیون مالی  - 3

  ..دندانپزشکی و. –وب میل  –کلینیک  –آزمون اینترنتی  -سایتهاي مدارس وب   تولید نرم افزار هاي تحت وب شامل - 4

  

  تحصیالت

  1363- 1367 ، شهرستان جهرم - دبیرستان خواجه نصیر  -  رشته ریاضی فیزیک: دیپلم دبیرستان  

 1367- 1371 ، دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی برق  -  الکترونیک –مهندسی برق :  کارشناسی  

 1371- 1375 ، دانشکده مهندسی برق دانشگاه شیراز -  مخابرات سیستم –مهندسی برق :  کارشناسی ارشد  

 دکتري  : 

  1381-1387 ،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد واحد علوم و تحقیقات تهران -  مخابرات سیستم –مهندسی برق        

  

 پروژه کارشناسی

  ، Z80”  ،1367با پردازنده  طراحی و ساخت هشت سروموتور با قابلیت برنامه ریزي “محسن معصومی، 

 استاد راهنما : مهندس کاردان –ران دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ته

  

  نامه کارشناسی ارشد  پایان

  ،1375نامه کارشناسی ارشد،   ، پایان ”آنالیز چند گانه با کمک تبدیل ویولت“محسن معصومی، 

  ندي شیرازيمد علی مساستاد مشاور: دکتر مح –استاد راهنما: دکتر علیرضا خیاطیان دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شیراز، 

  

  پایان نامه دکتري

ه دکتري، ، پایان نام ”با استفاده از روشهاي چندکاربره xDSLحذف همشنوایی در سیستمهاي جدید “محسن معصومی، 

   –دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  - 1387تابستان 

  استاد مشاور : دکتر مسعود دوستی –استاد راهنما: دکتر محمد علی مسندي شیرازي

  

  :هاي تحقیقاتی مورد عالقه  مینهز

 ) پردازش سیگنال هاي صوت ، تصویر و رادارSignal processing(  

 سیستم هاي انتقال داده مخابراتی و تکنیک هاي مدوالسیون و آشکارسازي 

  سیستم هاي انتقال داده مخابراتی چند حاملی شامل سیستم هايxDSL  ،OFDM  

  نسل جدید شامل سیم بیمخابراتی انتقال داده سیستم هايMIMO ،MIMO-OFDM ،UWB 

  سیمی شبکه هاي مخابراتیIEE802.3، بیسیم IEEE802.11 و IEEE802.16 ، 

  AdHoc  ،Cooperative Communication Networks 

 سیستم ها و شبکه هاي مخابراتی بیسیم  
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  : افتخارات علمی ، فرهنگی و اجرایی

 
  1365لبالغه سال استانی در مسابقات نهج ا 2کسب رتبه   -

  1367در کنکور سراسري در سال  7کسب رتبه   -

 

  مقاالت در ژورنال هاي علمی :

  

J.1- Mohsen Maesoumi and Mohammad-Ali Masnadi-Shirazi, “JOINT PARTIAL CROSSTALK 
CANCELLATION AND MODIFIED ITERATIVE WATER-FILLING FOR DOWNSTREAM VDSL”, NAUN 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATIONS, vol. 1, no. 4, pp. 138-143, July 2007 

  
J.2- Mohsen Maesoumi and Mohammad-Ali Masnadi-Shirazi, “Blind Full Crosstalk Cancellation in xDSL 
Systems by Using Independent Component Analysis”, Electronics Letters, vol. 44, no. 14, pp. 884-885, July 
2008, ISI Journal 

 J.3- Mohsen Maesoumi and Mohammad-Ali Masnadi-Shirazi, “Iterative Joint Partial Crosstalk Cancellation 
and Modified Iterative Water-Filling Algorithm for Upstream VDSL Systems”, Elsevier AEÜ-International 
Journal of Electronics and Communication, vol. 63, no. 1, pp. 879-888, July 2009, ISI Journal 

J.4- Mohsen Maesoumi, Mohammad-Ali Masnadi-Shirazi and Massoud Dousti, “COMPUTATIONALLY 
EFFICIENT JOINT PARTIAL CROSSTALK CANCELLATION AND MULTI-USER POWER CONTROL 
ALGORITHM IN xDSL NETWORKS,” Wiley European Transactions on Telecommunications, Volume 20, 
Issue 8, pages 770–781, December 2009, ISI Journal 

J.5- Farhad Bahadori-Jahromi, Mohammad-Ali Masnadi-Shirazi and Mohsen Maesoumi, “Applying a new 
Constellation Rearrangement (CoRe) in time/frequency in MIMO Antenna Systems,” European Journal of 
Scientific Research, Volume 55, No 2, pages 164–173, 2011 

J.6- Farhad Bahadori-Jahromi, Mohammad-Ali Masnadi-Shirazi and Mohsen Maesoumi, “Concatenation of 
Space- -Time Block Codes with Constellation Rearrangement,” accepted for publication in Arabian Journal for 
Science and Engineering (AJSE), 2011, ISI Journal 

J.7- Farhad Bahadori-Jahromi, Mohammad-Ali Masnadi-Shirazi and Mohsen Maesoumi, “Improvement of the 
Spatial Multiplexing MIMO systems (VBLAST) By Using Constellation Rearrangement,” World Applied 
Sciences Journal, Volume 12, No 11, pages 2155–2159, 2011 

J.8- Mohsen Shahsavani, Mohsen Maesoumi, Mostafa Esmailbeag, “A Low Power, Low Voltage and High 
Bandwidth CMOS Four-Quadrant Analog Multiplier based on Flipped Voltage Follower,” accepted for 
publication in International Journal of Applied Information Systems (IJAIS), 2012 
 

J.11- Hesam Owrang, Mohammad Jafar Taghizadeh and Mohsen Maesoumi, " OPTIMAL DESIGN OF A 
MULTI-LEVEL VOLTAGE SOURCE INVERTER FOR SOLAR CELLS TO INCREASE OUTPUT POWER 
WITHOUT NEW SPENDING ", Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol. 4, No. S3, pp. 
739-757, 2014, ISSN 2231– 6345, ISI Journal with impact factor 0.0 
 

J.15- MOHSEN MAESOUMI AND MITRA SOROUSHMEHR" FUSION ARCHITECTURE AND 
EXTENDED KALMAN FILTR FOR TARGET TRACKING", Indian Journal of Scientific Research(IJSR), 
2(1), February 2014, pp. 54-57.,  ISSN 0976-2876 (print), 2250-0138 (online)  
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J.16- Morteza Motealleh, Mohsen Maesoumi,” Simulation of a SAC-OCDMA 10 User ×15 Gb/s System Using 
MD Code", International Journal of Optics and Applications, 4(1), February 2014, pp. 20-26, ISSN 2168-5053 
(print), 2168-5061 (online)  

J.14- Farzam Saeednia, Shapour Khorshidi, Mohssen Masoumi "The Magnetic Induction Communications for 
the Wireless Underground Sensor Networks", International Journal of Intelligent Information Systems. Special 
Issue: Research and Practices in Information Systems and Technologies in Developing Countries., Vol. 3, No. 
6-1, 2014, pp. 109-114.,  ISSN 2328-7675 (print), 2328-7683 (online)  
 
 
J.9- Mohsen Maesoumi, Mohammad Zareifard, Vahidreza Zareifard, Mohammad Mirmohammadi Sadrabadi, " 
The establishment of a HF communication system using a remote control via a microwave radio link (A case 
study of Persian Gulf)", European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol. 5, No. 4, 2015, ISSN 
1805-3602, ISI Journal with impact factor 0.0 

 
J.10- Mohsen Maesoumi, Mohammad Zareifard, Vahidreza Zareifard, Iman Mohammadshah, " The design and 
implementation of a remote control system for a NAVTEX system via a microwave radio link based on TCP/IP: 
A survey in Persian Gulf ", European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol. 5, No. 5, 2015, ISSN 
1805-3602, ISI Journal with impact factor 0.0 
 
J.12- Hamidreza Keshavarzzadeh, Mohsen Maesoumi, Seyed Ali Hashemi Talkhoncheh , Masood Mahzoon, " 
Modeling & Simulation of Air-to-ground Propagation Channel   ", International Journal of Engineering 
Research & Technology, Vol. 4 - Issue 04, pp. 497-505, April 2015, ISSN 2278-0181  
 
J.13- Elnaz Tabeahmadi, mohsen maesoumi and mostafa esmaeilbeig "SEMI-BLIND SUBSPACE 
IDENTIFICATION FOR MULTIPLE ANTENNA SYSTEM EQUALIZATION   ", Global journal of 
multidisciplinary and applied sciences, 3 (2), pp. 55-60, 2015, ISSN 2313-6685  
 

 

J.14  - هاي زیر آب سازي رقومی در مخابرات صوتی دادهگاهروش هم .محمدیان دهزیري عبدالخالق، معصومی محسن

  9-1: )1( 3 ;1394مجله علمی پژوهشی انجمن مهندسی صوتیات ایران. . عمقکیلومتر) دریاهاي کم 10برد بلند (
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  ها کنفرانسارائه شده در مقاالت 

  

C.1   - مین ، چهار ”تمدلسازي سیستم هاي غیرخطی با شبکه هاي عصبی مبتنی بر ویول“می، علیرضا خیاطیان، محسن معصو

 ، تهران ، دانشگاه صنعتی شریف 1374کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایران ، 

 

 C.2   -  ،انس بین فر، پنجمین کن ”تشخیص صحبت با کمک اکسترمم هاي تبدیل ویولت“محسن معصومی، علیرضا خیاطیان

  .، تهران ، دانشگاه تهران 1375المللی مهندسی برق ایران ، 

 
C.3- Mohsen Maesoumi and Mohammad-Ali Masnadi-Shirazi, “Iterative Joint Partial Crosstalk Cancellation 
and Iterative Water-Filling for Upstream VDSL”, in Proceedings of 5th International Conference on Computing, 
Communications and Control Technologies: CCCT 2007, Orlando, Florida, U.S.A, July 2007 

 

C.4- Mohsen Maesoumi and Mohammad-Ali Masnadi-Shirazi, “Efficient Branch and Bound Approach to Joint 
Multi-User Power Control and Partial Crosstalk Cancellation in xDSL Systems”, in Proceedings of 2007 IEEE 
International Conference on Signal Processing and Communication (ICSPC07), Dubai, United Arab Emirates 
(UAE), November 2007  

 

C.5- Mohsen Maesoumi and Mohammad-Ali Masnadi-Shirazi, “An Efficient Low Complexity Partial Crosstalk 
Canceller in xDSL Networks,” in Proceedings of 2nd International Networking and Communications 
Conference (INCC 2008), Lahore University of Management Sciences, Lahore, Pakistan, May 1-4, 2008 

 

C.6- Mohsen Maesoumi and Mohammad-Ali Masnadi-Shirazi, “A Fast Partial Crosstalk Cancellation 
Algorithm in xDSL Systems by Using Successive Convex Relaxation Approach”, in Proceedings of 16th 
Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2008), Tarbiat Modarres University, Tehran, IRAN, May 13 
- 15, 2008 

 

C.7- Mohsen Maesoumi and Mohammad-Ali Masnadi-Shirazi, “A Low Complexity Partial Crosstalk 
Cancellation Algorithm by Using Successive Convex Relaxation and Branch and Bound Approaches in 
Upstream VDSL Systems”, in Proceedings of IEEE 7th International Caribbean Conference on Devices, 
Circuits and Systems (2008 ICCDCS), Gran Porto Royal Cancun, Mexico, 28-30 April, 2008 

 

C.8    -  ،یش پرداختپموبایل وچر راهکاري براي بهبود زنجیره ي تامین وچر خدمات “احسان حق پناه، محسن معصومی” ،

، 1389ند اسف 5الی  4 اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران در مرکز همایشهاي بین المللی صدا و سیما،

  .شگاه صنعتی شریفتهران ، دانشگاه شریف، مرکز مطالعات تکنولوژي دان

  

C.77    -  چهارربعی  ضرب کننده آنالوگ "اصغر شاهسوندي، محمدعلی بردبار و محسن معصومی و سید علی امام قریشی

، 1390شهریور ماه   17 تا 15  ،چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، "انالوگ با ولتاژ کم و منبع تغذیه پایین 

 ، کرمانشاه.هدانشگاه صنعتی کرمانشا

  

C.54    -  فناوري  ینس ملکنفرا، " اثرات کانال انتقال در کارکردهاي شبکه حسگر زیرآب"میثم محمدپور و محسن معصومی

  .مجتمع آموزش عالی کازرون، کازرون، 1390اسفندماه  4و  3 ،جهاد اقتصادي واطالعات 
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C.9    -  ،ضرب کننده آنالوگ و شبیه سازي طراحی “محسن شاهسونی، محسن معصومی، مصطفی اسماعیل بیگCMOS 

رق و الکترونیک ، چهارمین کنفرانس مهندسی ب ”با ولتاژ و توان مصرفی پایین در باند فرکانسی وسیع nm 130تکنولوژي 

  .، گناباد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد1391شهریور  9الی  7ایران، 

 

C.10    - بعی رطراحی و شبیه سازي یک ضرب کننده چهار “طفی اسماعیل بیگ، محسن شاهسونی، محسن معصومی، مص

ن در باند فرکانسی با ولتاژ و توان مصرفی پایی GHz با استفاده از بارهاي دیودي در باند فرکانسی یک CMOSولتاژ آنالوگ

اد اسالمی واحد شگاه آز، گناباد، دان1391شهریور  9الی  7، چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران،  ”وسیع

   .گناباد

  

C.11    -  ،طراحی ضرب کننده آنالوگ “محسن شاهسونی، محسن معصومی، مصطفی اسماعیل بیگCMOS    یین در ولتاژ پا

هندسی برق و ، چهارمین کنفرانس م ”با استفاده از بارهاي دیودي GHz میکرومتر و باند فرکانسی ده 0,35تکنولوژي 

  .، گناباد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد1391شهریور  9الی  7الکترونیک ایران، 

 

C.12    -  ،محسن شاهسونی، محسن معصومی، مصطفی اسماعیل بیگ“Design and simulation a new CMOS four-

Quadrant analog multiplier based on flipped voltage follower” 7ایران،   رق، پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی ب 

  .، کاشان، دانشگاه کاشان1391شهریور 

  

C.62    -  نولوژي طراحی و شبیه سازي سلول تمام جمع کننده تک"فریبرز رضایی ، محسن معصومی و محمود آل شمس

CMOS 90 nm دانشگاه ازاد، 1391آبان ماه  12تا  11 ،اولین کنفرانس ملی نانوالکتریک ایران ، " با توان مصرفی پایین 

  اسالمی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، کرمانشاه.

  

C.76    -  عی انالوگ با طراحی و آنالیز ضرب کننده چهاررب "محمدعلی بردبار ، محسن معصومی و سید علی امام قریشی

دانشگاه آزاد ، 1391اه مآذر  17و  16  ،اولین کنفرانس ملی ایده هاي نو در مهندسی برق، "نانومتر  50ولتاژ کم و تکنولوژي 

 ، اصفهان.اسالمی واحد خوارسگان اصفهان

 

C.38  -  میالد دانشور، محسن معصومی و ملیحه حسینی"Gigabit Ethernet Application and optical Link 

Budget Operation" ، ،30دومین کنفرانس علمی کاربردي فناوري هاي مخابراتی با رویکرد سیستم هاي مخابرات نوري 

 ، مرکز آموزش علمی کاربردي کارخانجات مخابراتی ایران ، شیراز 1391آذرماه 

 
C.39  -  با بودجه لینک  طراحی و اجراي سامانه هاي مخابراتی فیبر نوري "میالد دانشور، محسن معصومی و ملیحه حسینی

اي مخابراتی با هفناوري دومین کنفرانس علمی کاربردي ، "نانومتر 532 - 820صوتی به وسیله دیودهاي لیزري با طول موج 

  یران ، شیرازا، مرکز آموزش علمی کاربردي کارخانجات مخابراتی  1391آذرماه  30رویکرد سیستم هاي مخابرات نوري، 

  

C.40  -  بهبود عملکرد و استفاده مجدد طول موج در بودجه لینک هاي  "میالد دانشور، محسن معصومی و ملیحه حسینی

دومین کنفرانس علمی کاربردي فناوري هاي مخابراتی با ، "یب یک در میان کننده تمام فیبر نوريصوتی موج میلیمتري با ترک
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  ، مرکز آموزش علمی کاربردي کارخانجات مخابراتی ایران ، شیراز 1391آذرماه  30رویکرد سیستم هاي مخابرات نوري، 

  

C.41 – اژ یک ضرب کننده آنالوگ ولت "یان سیدناصر طاهرزاده موسویان، محسن معصومی و سید محمدحسین نبوCMOS 

،  1391اسفندماه   9ر، کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوت، "در کاربرد بعنوان دوبرابر کننده فرکانس nm 350با تکنولوژي 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان ، سروستان

  

C.42 – نده طراحی و شیه سازي ضرب کن "ویان سیدناصر طاهرزاده موسویان، محسن معصومی و سید محمدحسین نب

  9ی برق و کامپیوتر، کنفرانس ملی مهندس، "آنالوگ با ولتاژ و توان مصرفی پایین و عملکرد بعنوان دوبرابر کننده فرکانس

  ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان ، سروستان 1391اسفندماه 

  

C.22    - ي و ارزیابی عملکرد پیاده ساز“ ، محسن معصومیعسگر جلیل شش بهرهnanoMac ن : راه حل کم تواMac 

نشگاه ازاد اسالمی دا، 1392مرداد ماه  31 ،سمپوزیوم سیستم هاي مخابراتی، “ براي شبکه هاي حسگر بیسیم با تراکم باال

  واحد شهر مجلسی، شهر مجلسی.

  

C.27    - ،ه مام جمع کننداحی و شبیه سازي سلول تطر“ و علیرضا اسداله پور محسن معصومی،  حاتم کامروا وحید صادقی

فرانس دانشجویی شانزدهمین کن ، “ جهت کاهش تعداد ترانزیستورها و مصرف توان پایین GDIتک بیتی با بکارگیري سلول 

  دانشگاه ازاد اسالمی واحد کازرون، کازرون.، 1392شهریور ماه  14تا  12 ،مهندسی برق ایران

  

C.59    - ،ده میلی متر با استفا مخابره بیسیم امن داده در باند فرکانسی امواج" و علی رفیعی معصومی محسن مهرداد گرجیان

شهریور ماه  14تا  12 ،شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران ، " ازمدوالسیون الگوي تابشی آنتن هاي آرایه اي

  دانشگاه ازاد اسالمی واحد کازرون، کازرون.، 1392

  

C.66    - ندگانه به کارگیري مدوالسیون تقسیم فرکانسی متعامد چ و علی رفیعی محسن معصومی ه رضایی نسب،طیب

)OFDMتا  12 ،یرانشانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ا، " ) در مخابرات مبتنی برمدوالسیون شدت نور مرئی

  دانشگاه ازاد اسالمی واحد کازرون، کازرون.، 1392شهریور ماه  14

 

C.88    -  اژ پایین توان ضرب کننده آنالوگ چهارربعی با منبع ولت "اصغر شاهسوندي، محسن معصومی و محمدعلی بردبار

ه ازاد اسالمی واحد دانشگا، 1392شهریور ماه  14تا  12 ،شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، "مصرفی پایین 

  کازرون، کازرون.

  

C.33    -  ولین ا ،" من بی اثرفیلتر هاي کالمن توسعه یافته فیلتر کالبرخی روابط میان "محسن معصومی میترا سروش مهر و

 دانشگاه ازاد اسالمی واحد بندرگز، بندرگز.، 1392دي ماه  4 ،همایش مهندسی برق ایران
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C.43    -  يس (پالس هافرکانمدار سازنده  یاستفاده از حلقه قفل فاز مضاعف در طراح"سعید فراهانی و محسن معصومی 

 4 ،هندسی برق ایرانماولین همایش ، " باند يپهنا شیفاز و افزا زیجهت کاهش نو يمتر یلیامواج م یساعت) در بازه فرکانس

  دانشگاه ازاد اسالمی واحد بندرگز، بندرگز.، 1392دي ماه 

  

C.65    -  تخمین پارامترهاي "شکوفه تقی زاده ، محسن معصومی و علی رفیعیLFM مانی و شیفت راساس رابطه تاخیر زب

  گز.دانشگاه ازاد اسالمی واحد بندرگز، بندر، 1392دي ماه  4 ،اولین همایش مهندسی برق ایران، " داپلر

  

C.68    -  جبران سازي "شکوفه تقی زاده ، محسن معصومی و علی رفیعیMMSE هینه و تاخیر وفقی با طول فیلتر محدود ب

  گز، بندرگز.دانشگاه ازاد اسالمی واحد بندر، 1392دي ماه  4 ،مایش مهندسی برق ایراناولین ه، " در تصمیم گیري

  

C.32    -  فاي ردیابی اهدااستفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته و ساختار ترکیبی بر"میترا سروش مهر و محسن معصومی " ،

  واحد بندرگز، بندرگز.دانشگاه ازاد اسالمی ، 1392دي ماه  4 ،اولین همایش مهندسی برق ایران

  

C.34    -  بدیل ندازه گیرهاي تردیابی اهداف با استفاده از فیلتر کالمن سه بعدي توسط ا"میترا سروش مهر و محسن معصومی

عتی خواجه نصیرالدین دانشگاه صن، 1392دي ماه   19تا  18 ،دومین کنفرانس الکترومغناطیس (کام) ایران، " شده بدون بایاس

  .طوسی، تهران

  

C.35    -  ندازه گیري هايطرح هاي ترکیبی براي ردیابی هدف سه بعدي بااستفاده از ا"میترا سروش مهر و محسن معصومی 

ی خواجه نصیرالدین دانشگاه صنعت، 1392دي ماه  19تا  18 ،دومین کنفرانس الکترومغناطیس (کام) ایران، " IRSTرادار و 

  طوسی، تهران.

  

C.16    - نگ مقیاس فیدیمدلسازي “ سید علی هاشمی طالخونچه و مسعود محزون ، ، محسن معصومی ادهحمیدرضا کشارزز

، 1392همن ماه ب 16، دومین سمپوزیوم ملی ادوات مخابراتی مجلسی،  “ GHz 1در فرکانس بزرگ براي کانال هوا به زمین 

  تهران.

  

C.55    - راي شبکه حسگر بکانال زیرزمینی  یژگیو"ري نژاد فرزام سعیدنیا، شاپور خورشیدي، محسن معصومی و آزاده جعف

ماه  بهمن 17  ،قبر یدر مهندس نینو يدستاوردها تیبا محور داریبرق و توسعه پا یمهندس یمل شیهما، " بیسیم زیرزمینی

  ، مشهد.رانخاو یموسسه آموزش عال، 1392

  

C.56    -  کاربید –کون سنجی ترانزیستور دوقطبی سیلیمدلسازي، شبیه سازي و اعتبار "پریسا بهرامی و محسن معصومی

با  داریپا برق و توسعه یمهندس یمل شیهما، " Ambipolarقدرت بر اساس مدل فیزیکی بیان شده با معادله انتشار 

 ، مشهد.رانخاو یموسسه آموزش عال، 1392بهمن ماه  17 ،برق یدر مهندس نینو يدستاوردها تیمحور
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C.51    - يبقه بندطپرسپترون در  یمختلف شبکه عصب يساختارها سهیمقا"رفیعی و محسن معصومی  ناصر ضیائی ، علی 

  ،برق یهندسمدر  نینو يدستاوردها تیبا محور داریبرق و توسعه پا یمهندس یمل شیهما، "فرمان قشر مغز يها گنالیس

  ، مشهد.رانخاو یموسسه آموزش عال، 1392بهمن ماه  17

  

C.52    - يها گنالیدر پردازش س ولتیو يآمار يها یژگیو"سن معصومی ناصر ضیائی و مح EEG مغز با  يدر رابط ها

، 1392من ماه به 17 ،برق یدر مهندس نینو يدستاوردها تیبا محور داریبرق و توسعه پا یمهندس یمل شیهما، " انهیرا

 ، مشهد.رانخاو یموسسه آموزش عال

 

C.60    -  ا ر کنترل شده بشبیه سازي مبدل آنالوگ به دیجیتال مبتنی بر اسیالتو طراحی و"آرین رهبري و محسن معصومی

 نینو ياستاوردهد تیبا محور داریبرق و توسعه پا یمهندس یمل شیهما، "ولتاژ با شکل دهی نویز سیگما دلتاي درجه دوم 

  ، مشهد.رانخاو یموسسه آموزش عال، 1392بهمن ماه  17 ،برق یدر مهندس

 

C.75    - آنالیز عملکرد سیستم  "زاده ، محسن معصومی و علی رفیعی  شکوفه تقیMRC محوشدگی  چرپ در کانال هاي

همن ب 17  ،رقب یدر مهندس نینو يدستاوردها تیبا محور داریبرق و توسعه پا یمهندس یمل شیهما، "همبسته و مستقل  

  ، مشهد.رانخاو یموسسه آموزش عال، 1392ماه 

  

C.70    -  ، الح شده براي حذف استفاده از فیلتر میانه ترکیبی (هیبرید) اص"علی رفیعی و محسن معصومی مریم محسن زاده

 بهمن 17 ،رقب یدر مهندس نینو يدستاوردها تیبا محور داریبرق و توسعه پا یمهندس یمل شیهما، " MRIنویز تصاویر 

 ، مشهد.رانخاو یموسسه آموزش عال، 1392ماه 

  

C.71    - ت القایی ارتباطا"ور خورشیدي، محسن معصومی ، آزاده جعفري نژاد و حسن روشن شاه فرزام سعیدنیا، شاپ

 يدستاوردها تیبا محور داریبرق و توسعه پا یمهندس یمل شیهما، " مغناطیسی براي شبکه هاي حسگر بی سیم زیرزمینی

  ، مشهد.رانخاو یموسسه آموزش عال، 1392بهمن ماه  17  ،برق یدر مهندس نینو

 
C.67    -  روش هاي  کنفرانس منطقه اي، "تقویت کننده لگاریتمی آشکارساز ویدئو"شیما سرکاریان و محسن معصومی

 شهر.دانشگاه ازاد اسالمی واحد صفاشهر، صفا، 1392اسفند ماه  6 ،محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

 
C.45    -  دید بر روي ي و آنالیز اثرات ساختارهاي جشبیه ساز"امین هنرمند جهرمی ، مسعود جباري و محسن معصومی

ه اسفند ما 6 ،امپیوترکنفرانس منطقه اي روش هاي محاسبه نرم در مهندسی برق و ک، " فیلترهاي نوري بر پایه کریستال نوري

  دانشگاه ازاد اسالمی واحد صفاشهر، صفاشهر.، 1392

  

C.46    -  با شبکه شش  بیه سازي و آنالیز رینگ رزناتور لوزيش"امین هنرمند جهرمی ، مسعود جباري و محسن معصومی

 6 ،برق و کامپیوتر کنفرانس منطقه اي روش هاي محاسبه نرم در مهندسی، " ضلعی در فیلترهاي نوري بر پایه کریستال نوري

  دانشگاه ازاد اسالمی واحد صفاشهر، صفاشهر.، 1392اسفند ماه 
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C.47    - عی نوري بر شبیه سازي و آنالیز دو رزناتور شش ضل"و محسن معصومی  ایمان هنرمند جهرمی ، مسعود جباري

، 1392سفند ماه ا 6 ،کنفرانس منطقه اي روش هاي محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، "پایه کریستال نوري دو بعدي

 دانشگاه ازاد اسالمی واحد صفاشهر، صفاشهر.

 

C.48    -  وي در فیلترهاي شبیه سازي و آنالیز رینگ رزناتور حلق"محسن معصومی ایمان هنرمند جهرمی ، مسعود جباري و

 6 ،رق و کامپیوترکنفرانس منطقه اي روش هاي محاسبه نرم در مهندسی ب، "نوري بر پایه کریستال نوري با شبکه شش ضلعی

 دانشگاه ازاد اسالمی واحد صفاشهر، صفاشهر.، 1392اسفند ماه 

 

C.57    - کنترل خودکار بهره براي مخابرات "حسن معصومی و علی رفیعی شکوفه تقی زاده ، مADC دهمحدود ش" ،

اسالمی واحد  دانشگاه ازاد، 1392اسفند ماه  6 ،کنفرانس منطقه اي روش هاي محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

  صفاشهر، صفاشهر.

  

C.61    -  با استفاده از  سازي فرستنده وگیرنده دیجیتال طراحی و شبیه"شکوفه تقی زاده ، محسن معصومی و علی رفیعی

دانشگاه ، 1392اسفند ماه  6 ،کنفرانس منطقه اي روش هاي محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، "سیگنال هاي چرپ 

  ازاد اسالمی واحد صفاشهر، صفاشهر.

  

C.63    -  طراحی "شکوفه تقی زاده ، محسن معصومی و علی رفیعیOFDM ک زیر براي مخابرات اکوستی مقیاس پذیر

ازاد اسالمی واحد  دانشگاه، 1392اسفند ماه  6 ،کنفرانس منطقه اي روش هاي محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، "آب

  صفاشهر، صفاشهر.

  

C.74    -  احتمال خطا به فرم بسته براي مدوالسیون چرپ"شکوفه تقی زاده ، محسن معصومی و علی رفیعی m  تایی در

رم در مهندسی برق کنفرانس منطقه اي روش هاي محاسبه ن، "فرکانس انتخابی و کانال هاي غیر انتخابی فیدینگ (محوشدگی)

 دانشگاه ازاد اسالمی واحد صفاشهر، صفاشهر.، 1392اسفند ماه  6 ،و کامپیوتر

  

C.64    -  قلیه نوایمکس در وسایل تخمین نرخ خطاي بیت سیستم "سارا صداقت پشه ، علی رفیعی و محسن معصومی

شگاه ازاد اسالمی دان، 1392اسفند ماه  6 ،کنفرانس منطقه اي روش هاي محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، "پرسرعت

  واحد صفاشهر، صفاشهر.

  

C.50    -  رون در طبقهبررسی ساختارهاي مختلف شبکه عصبی چندالیه پرسپت"ناصر ضیائی ، علی رفیعی و محسن معصومی 

ی برق و کنفرانس منطقه اي روش هاي محاسبه نرم در مهندس، "بندي ویژگی هاي آماري موجک از انگیختگی سطح سر

 دانشگاه ازاد اسالمی واحد صفاشهر، صفاشهر.، 1392اسفند ماه  6 ،کامپیوتر

 

C.53    -  کیو تفک يندطبقه ب در ولتیو يو آمار یتوان يها یژگیو سهیمقا "ناصر ضیائی، علی رفیعی و محسن معصومی 

، 1392فندماه  اس 7  ،نو يها يانرژ تیبرق با محور یمهندس یکنفرانس مل نیهفتم، " از سطح سر یختگیانگ يها گنالیس

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول
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C.58    -  کاربید –کون یستور دوقطبی سیلیمدلسازي، شبیه سازي و اعتبارسنجی ترانز "پریسا بهرامی و محسن معصومی

 8 ،و کامپیوتر رق ب یمهندسمنطقه اي  شیهمااولین ، " Ambipolarقدرت بر اساس مدل فیزیکی بیان شده با معادله انتشار 

  دانشکده فنی و حرفه اي سما واحد مراغه ، مراغه.،1392اسفند ماه 

  

C.69    -  فاي ردیابی اهداکالمن توسعه یافته و ساختار ترکیبی بر استفاده از فیلتر"میترا سروش مهر و محسن معصومی " ،

  حد مراغه ، مراغه.دانشکده فنی و حرفه اي سما وا ،1392اسفند ماه  8  ،و کامپیوتر برق  یمهندسمنطقه اي  شیهمااولین 

  

C.72    -  رکینگ ویدئو ترماارائه یک روش جدید براي مقاوم سازي وا"حمیده فتاحی پور، محسن معصومی و احمد کشاورز

م مهندسی ، اولین کنفرانس ملی علو، " ) در حالت هاي مختلفWERو بررسی اثرات حمالت تبانی ( ICAبه کمک تبدیل 

  ، تنکابن.ایندگان یموسسه آموزش عال، 1393اردیبهشت ماه  21  ،ایده هاي نو

  

C.73    -  د حذف نویز تصاویر ارائه روشهاي جدی"مریم محسن زاده ، علی رفیعی و محسن معصومیMRI ستفاده از با ا

، 1393ردیبهشت ماه ا 21  ،اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی ، ایده هاي نو، " فیلترینگ وینر ضرایب پاکت ویولت دو بعدي

  ، تنکابن.ایندگان یموسسه آموزش عال

  

C.44    -  وري بر پایه ناختار جدید فیلتر طراحی و شبیه سازي س"امین هنرمند جهرمی ، مسعود جباري و محسن معصومی

سسه آموزش عالی مو، 1393خرداد ماه  22 ،اولین همایش مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور، " کریستال نوري دوبعدي

  موج، بندرانزلی.

  

C.49    -  یه وري بر پانشبیه سازي و آنالیز رزناتور شش ضلعی "ایمان هنرمند جهرمی ، مسعود جباري و محسن معصومی

سسه آموزش عالی مو، 1393خرداد ماه  22 ،اولین همایش مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور، " کریستال نوري دوبعدي

  موج، بندرانزلی.

  

C.82    -  ارائه روشهاي جدید حذف نویز تصاویر "مریم محسن زاده ، علی رفیعی و محسن معصومیMRI ستفاده از با ا

موسسه آموزش ، 1393خرداد ماه  22 ،اولین همایش مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور، "فیلتر ضرایب پاکت ویولت 

  عالی موج، بندرانزلی.

  

C.83    -  ارائه روش نوین در حذف نویز تصاویر "مریم محسن زاده ، علی رفیعی و محسن معصومیMRI عدي با سه ب

، 1393خرداد ماه  22 ،مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشوراولین همایش ، "استفاده از تابع ویولت مختلط درختی دوگانه

  موسسه آموزش عالی موج، بندرانزلی.
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C.84    -  حذف نویز تصاویر "مریم محسن زاده ، علی رفیعی و محسن معصومیMRI  3سه بعدي با استفاده ازD 

Wavelet " ،موسسه آموزش عالی موج، ، 1393ماه خرداد  22 ،اولین همایش مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور

  بندرانزلی.

  

C.89    - ي  ري پرتوآرایهجهت شکل گیبکارگیري فیلتر وفقی " ، امید مهدي یار، محسن معصومی، حدیث فرمان آرا بزرگزاد

 30الی  28ران، مهندسی برق و الکترونیک ایملی کنفرانس  ششمین ، "آنتن فرستنده در همزمانی ارسال و دریافت بی سیم

   .، گناباد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد1393مرداد ماه 

 

C.90    - نتن آپرتوآرایه ا بارسال و دریافت همزمان بی سیم " ، امید مهدي یار، محسن معصومی، حدیث فرمان آرا بزرگزاد

، گناباد، دانشگاه 1393اد ماه مرد 30الی  28مهندسی برق و الکترونیک ایران، ملی کنفرانس  ششمین ، "فرستنده به روش وفقی

   .آزاد اسالمی واحد گناباد

  

C.23    - پروتکل “ محسن معصومیحمید اکبري و ، عسگر جلیل شش بهرهMAC انرژي کارآمد با پشتیبانی از QoS 

)QEMAC(  مبتنی برIEEE 802.11e 30 ،کنفرانس مهندسی برق، “ براي شبکه هاي حسگر چند رسانه اي بی سیم 

  دانشگاه ازاد اسالمی واحد شهر مجلسی، شهر مجلسی.، 1393ه مرداد ما

  

C.26    - ت نی بر مخاراانتخاب رله و افزایش بهره وري توان در شبکه هاي سلولی مبت“ محسن معصومیو  سارا جلیلیان

  .جلسیدانشگاه ازاد اسالمی واحد شهر مجلسی، شهر م، 1393مرداد ماه  30 ،کنفرانس مهندسی برق، “ مشارکتی

  

C.102    -  ذر گفیلتر پایین و ساخت  تحلیل، طراحی"سیدمهدي افضلی، محسن معصومی و سیدعلی هاشمی طالخونچه

دانشگاه ازاد ، 1393مرداد ماه  30 ،مهندسی برق کنفرانس، "  مایکرواستریپ فشرده جهت کار در باند فرکانسی مایکروویو

  .اسالمی واحد شهر مجلسی، شهر مجلسی

 
C.103    - آنتن  پرتوآرایها بارسال و دریافت همزمان بی سیم " ، امید مهدي یار، محسن معصومی، دیث فرمان آرا بزرگزادح

جلسی، شهر دانشگاه ازاد اسالمی واحد شهر م، 1393مرداد ماه  30 ،مهندسی برق کنفرانس ، "فرستنده به روش وفقی

  مجلسی.

 

C.104    - ن کارآمد  بازده توا" محسن معصومیو  علیرضا جانهOFDM  کدشده باLDPC  بر روي کانالAWGN “ ،

  دانشگاه ازاد اسالمی واحد شهر مجلسی، شهر مجلسی.، 1393مرداد ماه  30 ،مهندسی برق کنفرانس

 
 

C.91    - ش مبتنی تخمین  طیف در مخابرات مشارکتی رو " محسن معصومی، حسن معصومی و  نازنین حسن زاد کرمانی

دانشگاه آزاد ، 1393مهر ماه  3 ،دومین همایش ملی فناوري هاي نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، "بر چند آشکارسازي 

  اسالمی واحد فسا، فسا.
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C.92    - بهینه سازي کدهاي  " محسن معصومی، جاسم جمالی و  پریا حیدري ارجلوLDPC تمهاي نامنظم براي سیس

، 1393 مهر ماه 3 ،ري هاي نوین در مهندسی برق و کامپیوتردومین همایش ملی فناو، "برخط قدرت OFDMارتباطی 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، فسا.

  

C.93    - طراحی وتحلیل تقویت کننده کالس " محسن معصومیو  داوود رضاییAB نسیلی صوتی سه طبقه تمام دیفرا

CMOS " ،اد اسالمی واحد دانشگاه آز، 1393مهر ماه  3 ،دومین همایش ملی فناوري هاي نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

  فسا، فسا.

  

C.94    - بهبود سیستم ارتباطی " و ابراهیم فارسی محسن معصومی،  علیرضا جانهOFDM  کدشده توسطLDPC ر د

نشگاه آزاد اسالمی دا، 1393مهر ماه  3 ،دومین همایش ملی فناوري هاي نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، "شبکه بندي برق

 واحد فسا، فسا.

  

C.36    -  ي رنگی بهبود الگوریتم هاي تشخیص لبه در فضاها"سید مهدي ذکریا، محسن معصومی و محمد ذوالفقاري" ،

  می واحد فسا، فسا.دانشگاه آزاد اسال، 1393مهر ماه  3 ،دومین همایش ملی فناوري هاي نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

  

C.37  -  رنگی  مقایسه الگوریتم هاي تشخیص لبه در فضاهاي"معصومی و محمد ذوالفقاري سید مهدي ذکریا، محسن

زاد اسالمی واحد دانشگاه آ، 1393مهر ماه  3 ،دومین همایش ملی فناوري هاي نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، "مختلف 

  فسا، فسا.

  

C.24    - همایش  نیدوم، “ تتراین میگال يت هادر ماسف نیاثر کاهش سد در “ محسن معصومیو  احمدرضا رمضان پور

  ا، فسا.دانشگاه ازاد اسالمی واحد فس، 1393مهر ماه   3 ، وتریبرق و کامپ یدر مهندس نینو هاي يفناور یمل

  

C.25    - قدرت  يکننده ها تیتقو يساز یخط “ محسن معصومیو  میالد عسکريRF اعوجاج  شیپ کیبا استفاده از تکن

، 1393هر ماه م  3 ، وتریبرق و کامپ یدر مهندس نینو هاي يفناور یهمایش مل نیدوم، “ يه احافظه چند جمل تالیجید

  دانشگاه ازاد اسالمی واحد فسا، فسا.

  

C.85    -  ش مدوالسیون تجزیه و تحلیل و شبیه سازي رو "علیرضا جانه ، محسن معصومی و عبدالخالق محمدیان دهزیري

طقه اي دومین همایش من، "فرکانس متعامد مخابرات صوتی دیجیتال زیرآب  چندحاملی بصورت تسهیم سازي تقسیم 

ی واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسالم، 1393آبان ماه  18 ،دستاوردهاي نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور

 جویبار.

 

C.86    -  ک مودم صوتی زیرآب با استفاده ازپیاده سازي ی"علیرضا جانه ، محسن معصومی و عبدالخالق محمدیان دهزیري 

OFDM  " ،1393آبان ماه  18 ،دومین همایش منطقه اي دستاوردهاي نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور ،

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد جویبار، جویبار.
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C.87    -  رادار و  ور جه یابی دربررسی تکنیک مونوپالس بمنظ "علیرضا جانه ، محسن معصومی و حسین خسروانیان

 ،یوتر در شمال کشوردومین همایش منطقه اي دستاوردهاي نوین در مهندسی برق و کامپ، "استفاده از این تکنیک در سونار  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد جویبار، جویبار.، 1393آبان ماه  18

  

C.28    -  بیسیم خت مسیریابی در شبکه هاي حسگرروش شنا“محسن معصومی، علیرضا مالح زاده و معصومه گل رنگی " ، 

زاد اسالمی واحد ادانشگاه ، 1393ابان ماه  23تا  22 ،کنفرانس ملی سیستم هاي محاسباتی توزیع شده و شبکه هاي هوشمند

  کاشان، کاشان.

  

C.31    -  نفرانس ملی ک ، " مسیریابی در شبکه هاي حسگر بیسیم"محسن معصومی، علیرضا مالح زاده و معصومه گل رنگی

  واحد کاشان، کاشان. دانشگاه ازاد اسالمی، 1393ابان ماه  23تا  22 ،سیستم هاي محاسباتی توزیع شده و شبکه هاي هوشمند

  

C.18    - ا رزولوشن بآشکارسازي اهداف گسترده در برد توسط رادارهاي “ و حبیب رستمی ، محسن معصومی سجاد کریمی

، 1393آذر ماه  6 و 5، دانش اولین کنگره بین المللی مجازي فناوري، ارتباطات و، “بهبود یافته باال با استفاده از تبدیل هاف 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ، مشهد.

 
C.21    - مان اجراي ارائه پیشنهادي جهت کاهش ز“ حمیدرضا صدر منوچهري نائینیو  ، محسن معصومیسید مهدي ذکریا

غرب  نیک شمال، اولین کنفرانس مهندسی برق و الکترو“تشخیص لبه تصاویر رنگی بیرونی الگوریتم محافظت از لبه در 

  دانشگاه تبریز، تبریز.، 1393آذر ماه  6ایران، 

  

C.29    -  بیسیم روش شناخت مسیریابی در شبکه هاي حسگر"محسن معصومی، علیرضا مالح زاده و معصومه گل رنگی " ، 

  پژوهشگاه نیرو، تهران.، 1393آذر ماه  19ا ت 18 ،کنفرانس شبکه هاي هوشمند

  

C.30    -  نفرانس ک ، " مسیریابی در شبکه هاي حسگر بیسیم"محسن معصومی، علیرضا مالح زاده و معصومه گل رنگی

  پژوهشگاه نیرو، تهران.، 1393آذر ماه  19تا  18 ،شبکه هاي هوشمند

  

C.80    - ر تکنیک ببررسی مدل هاي شناسایی طیف مبتنی  " معصومی محسن، حسن معصومی و  نازنین حسن زاد کرمانی

دانشکده فنی و ، 1393ماه آذر   26 ، در صنایع برق و رباتیک نینو هاي يفناوردومین همایش ، "هاي آشکارسازي چندگانه 

  .اسالمشهر،  حرفه اي سما واحد اسالمشهر

  

C.81    - طراحی و تحلیل مدل ترکیبی روش هاي " محسن معصومی، حسن معصومی و  نازنین حسن زاد کرمانی 

ومین د، "گر آشکارساز طیف مبتنی بر شرایط محیطی؛ جهت جستجوي پهناي باند آزاد در سیستم مخابراتی رادیو شناخت

،  احد اسالمشهردانشکده فنی و حرفه اي سما و، 1393ماه آذر   26 ، در صنایع برق و رباتیک نینو هاي يفناورهمایش 

  .اسالمشهر
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C.20    - گوریتم کاهش خطا در زمان اجراي ال“ و حمیدرضا صدر منوچهري نائینی ، محسن معصومیسید مهدي ذکریا

مران، ع یهندسم يتوسعه محور يکنفرانس سراسر نیاول، “تشخیص لبه در تصاویر دیجیتالی رنگی توسط محافظت از لبه ها 

  گلستان، گرگان. دانشگاه، 1393آذر ماه  27، رانیا کیو مکان ،برقيمعمار

  

C.100    - ومانی ارسال حذف تداخل و ایزوالسیون در همز" ، امید مهدي یار، محسن معصومی، حدیث فرمان آرا بزرگزاد 

، کامپیوترق و مهندسی براولین همایش تخصصی  ، "دریافت بی سیم با شکل دهی پرتو آرایه ي آنتن فرستنده به روش وفقی

  اندیش رهپو ، شیراز.شرکت پندار ، 1393دي ماه  4

  

C.17    - تنی ر روشی نوین در تخمین کور کانال مب“ و مصطفی اسماعیل بیگ ، محسن معصومی الناز تابع احمدي

، ندومین همایش ملی مهندسی برق ایرا، “کدشده متعامد  MIMO-OFDMزیرمجموعه هاي فضایی جهت سیستم هاي 

 در گز ، بندر گز.دانشگاه آزاد اسالمی واحد بن، 1393دي ماه  10

 
C.101    -  که هاي حسگر بی ارتباطات القایی مغناطیسی براي شببررسی انواع مدوالسیون "فرزام سعیدنیا و محسن معصومی

، رانخاو یالعموسسه آموزش ، 1393بهمن ماه  9 ،داریو توسعه پا، مخابرات برق  یمهندس یمل شیهما، " سیم زیرزمینی

  مشهد.

  

C.99    - یستم سرکوب نویز و رمزگشایی اصالح شده براي س"ي ارجلو ، جاسم جمالی و محسن معصومی پریا حیدرPLC 

  مشهد. ،رانخاو یموسسه آموزش عال، 1393بهمن ماه  9 ، داریو توسعه پا، مخابرات برق  یمهندس یمل شیهما، "

  

C.78    - سد درین بررسی ثر کاهش و ها در مسفتآنالیز ولتاژ سد آستانه  " محسن معصومیو  احمدرضا رمضان پور" ،

،  ابی به توسعه پایدار، مرکز راهکارهاي دستی1393ماه بهمن   15 ، ایران نینو هاي يفناورالکترنیکی  اولین کنگره سراسري

  تهران.

  

C.79    - ننده کساختار تکنیک پیش اعوجاج و نحوه عملکرد خطی سازي در تقویت " محسن معصومیو  میالد عسکري

راهکارهاي  ، مرکز1393ماه بهمن   15 ، ایران نینو هاي يفناورالکترنیکی  اولین کنگره سراسري، " RF ت هاي قدر

  ، تهران. دستیابی به توسعه پایدار

 
 

C.19    - ی یجیتالی رنگدبهبود لبه یابی در تصاویر “ و حمیدرضا صدر منوچهري نائینی ، محسن معصومیسید مهدي ذکریا

ک و لکترونی، ااولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت هاي تکنولوژي در مهندسی برق، “ي سنتی در مقایسه با روش ها

 دانشگاه خیام الکتریک، مشهد.، 1393بهمن ماه  30، کامپیوتر

 

C.112    - hasanzade kermani, Nazanin; hasan masoumi & mohsen maesoumi  “ A Multi-

detection Techniques Based Model in Cognitive Radio اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت هاي ، “ 
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دانشگاه خیام الکتریک، مشهد.، 1393بهمن ماه  30، ، الکترونیک و کامپیوترتکنولوژي در مهندسی برق  

 

C.113    - heydari orojlo, pariya; jasem jamali & mohsen maesoumi  “ Noise suppression and 

modified decoding for PLC system ، اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت هاي تکنولوژي در مهندسی برق، “ 

دانشگاه خیام الکتریک، مشهد، 1393بهمن ماه  30، الکترونیک و کامپیوتر  

 

C.95    - نیدوم، "تاژ آستانهاد و تحلیل اثر ولترین میگال پایه بر مسفت هابررسی  " محسن معصومیو  احمدرضا رمضان پور 

امع علمی دانشگاه ج، 1393بهمن ماه   30 ،پژوهش هاي کاربردي در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک  یهمایش مل

  کاربردي، تهران.

  

C.96    - آنالیز یک مدل  " محسن معصومیو  احمدرضا رمضان پورDIBL نیدوم، "ها و برسی ولتاژ سد آستانه در مسفت 

امع علمی دانشگاه ج، 1393بهمن ماه   30 ،مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک پژوهش هاي کاربردي در  یهمایش مل

 کاربردي، تهران.

  

C.97    - یتم چندجمله ايبهبود توان در تقویت کننده هاي بیسیم با استفاده از الگور " محسن معصومیو  میالد عسکري 

، 1393اه مبهمن   30 ،مکانیک و مکاترونیک پژوهش هاي کاربردي در مهندسی برق،  یهمایش مل نیدوم، "حافظه دار 

  دانشگاه جامع علمی کاربردي، تهران.

  

C.98    - بهینه سازي تکنیک پیش اعوجاج در تقویت کننده هاي قدرت " محسن معصومیو  میالد عسکريRF  " ،نیدوم 

امع علمی دانشگاه ج، 1393بهمن ماه   30 ،پژوهش هاي کاربردي در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک  یهمایش مل

  کاربردي، تهران.

  

  

C.107    - اسیون در ارائه روشی جدید جهت بهبود خطاهاي سنکرونیز“، محسن معصومی و اصغر ابراهیمی، شیرین رزمی

 10 و 9،  وتریبرق و کامپ یمهندس کردیو داده با رو يانرژ ،يفن آور یکنفرانس مل،  ”MIMO-OFDMسیستم هاي بیسیم 

  .هکرمانشا ،شاخه غرب  -  کیبرق و الکترون نیانجمن مهندس،  1394خرداد 

  

C.108    - هاي  در گیرنده طراحی تقویت کننده کم نویز با بهره توان باال جهت استفاده“، محسن معصومی سمیه بهادري و

 سیپرد ، 1394 وریهرش 11 ،  وتریبرق و علوم کامپ یمهندس یالملل نیکنفرانس بنخستین ،  ”Kaماهواره اي در باند فرکانسی 

  .تهران ، الملل توسعه هزاره نیب

 
 

C.15    - ومین د،  ”پتیکیامدلسازي نظري پدیده هاي جذب القایی لیزر در مواد “،  آزاده اعتماد جهرمی ، محسن معصومی

  تهران.، 1394شهریور ماه  12، کنگره سراسري فناوري هاي نوین ایران
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C.14   - ق وب کمرهگیري هدف در زمان واقعی از طری“، محسن معصومی، هومان نجف زاده، احسان اکبري سکه روانی”  ،

  مرکز مشهد. پیام نور، دانشگاه مشهد، 1394آبان  28الی  26، دانشجویی مهندسی برق ایران –هجدهمین کنفرانس ملی 

  

C.105   - لگوریتم ار اساس بهبود بازیابی تصویر ب“، محسن معصومی هومان نجف زاده ، احسان اکبري سکه روانی و

شرکت ت کنفرانس بین المللی پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطالعات، کامپیوتر و مخابرا،  ”Cannyتشخیص لبه 

المی تربت آزاد اسدانشگاه و  يشرکت مخابرات خراسان رضو،  هیدریتربت ح، 1394آبان  28،  يمخابرات خراسان رضو

  .حیدریه

 

C.106   -  خیص دایره بایک الگوریتم پیشنهادي براي تش“، محسن معصومی ، احسان اکبري سکه روانی وهومان نجف زاده 

ات مپیوتر و مخابرکنفرانس بین المللی پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطالعات، کا،  ”Prewitاستفاده از روش تشخیص لبه 

اد اسالمی آزدانشگاه و  يات خراسان رضوشرکت مخابر،  هیدریتربت ح، 1394آبان  28،  يشرکت مخابرات خراسان رضو

  تربت حیدریه.

 

C.13    - یق وب کمرهگیري هدف در زمان واقعی از طر“، محسن معصومی، هومان نجف زاده، احسان اکبري سکه روانی”  ،

 5و  4 ،رونو کاز اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحدهاي شیراز

  .آزاد شیراز، دانشگاه شیراز، 1394آذرماه 

  

C.109   - ومین کنفرانس س،  ”مدلسازي مکانیسم هاي تخریب در لیزرهاي فمتوثانیه“، محسن معصومی آزاده اعتماد جهرمی و

، تهران، 1394اه بهمن م 28و  27، ملی و اولین کنفرانس ملی پژوهش هاي کاربردي در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

  .صنعتی مالک اشتردانشگاه 

  

C.110   - کی با ر مواد اپتیدپیش بینی وقوع تخریب بوسیله لیزرهاي فمتوثانیه اي “، محسن معصومی آزاده اعتماد جهرمی و

، 1394ماه  دي 30 ،اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم مهندسی و فنآوري ، ”بررسی رشد چگالی الکترون

  سسه عالی علوم و فنآوري خوارزمیمو، شیراز

  

C.111   - نظریه  هره گیري ازبمدلسازي پدیده جذب القایی لیزر در مواد اپتیکی با “، محسن معصومی آزاده اعتماد جهرمی و

، 1394ر ماه آذ 15 ،اولین کنفرانس بین الملی یافته هاي نوین علوم و تکنولوژي با محوریت علم در خدمت توسعه ، ”کلدیش 

  مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت رضوي، رانته
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 : راهنمایی پایان نامه

  

لیل و تح“یوتري ، اي کامپمیثم محمد پور ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول ، گروه مهندسی کامپیوتر ، گرایش معماري سیستم ه

  1390، بهمن  ”حسگر صوتی زیر آببررسی اثرات کانال انتقال در کارکرد شبکه هاي 

 
 ز ضرب کنندهي و آنالیطراحی و شبیه ساز“الکترونیک،  -محسن شاهسونی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق 

  1391، شهریور  ”خطی باال -توان پایین -ولتاژ پایین  CMOSهاي آنالوگ 

 
 با کننده جمع تمام سلول يساز وشبیه طراحی“ 	الکترونیک ، -دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا ، گروه مهندسی برق فریبرز رضایی ، کارشناسی ارشد، 

  1391، شهریور   ”و توان مصرفی پایین CMOS تکنولوژي

 
ونده شقه هاي قفل دارات حللیز مطراحی و آنا“الکترونیک،  -محمد علی بردبار، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، گروه مهندسی برق 

  1391، آبان  ”فاز

 
 کم توان مصرف با آنالوگ مدار یک طراحی“ 	الکترونیک ، -رضا رضایی مقدم ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا ، گروه مهندسی برق 

  1391آبان ،  ”و حسگر فشار غیر فعال RFID  کاشت در بدن با استفاده از ماژول براي

 
رفی در مدارهاي مجتمع روشهاي کاهش توان مص“الکترونیک،  -شروین غواصه، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، گروه مهندسی برق 

  1391، آبان  ”CMOSمبتنی بر تکنولوژي 

  

لیز سازي و آنا حی، شبیهطرا“الکترونیک،  -ق سید ناصر طاهر زاده موسویان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی بر

  1391، آذر  ”به عنوان مدار دو برابرکننده فرکانس CMOS یک ضرب کننده فشرده انالوگ چهارربعی

 
گ با دارهاي مجتمع آنالومطراحی خودکار “الکترونیک،  -مجتبی فرزان منش، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق 

  1391، بهمن  ”استفاده از الگوریتم هاي هوشمند بهینه سازي

 
ل براي سیگنا ودجه لینکشبیه سازي وتحلیل ب“مخابرات،  -میالد دانشور، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق 

  1391بهمن ،  ”دهی صوتی زیر دریا

  

ی قسیم فرکانستدوالسیون ماستفاده از روش “مخابرات،  -شگاه آزاد اسالمی واحد کازرون، گروه مهندسی برق طیبه رضائی نسب، کارشناسی ارشد، دان

   1392تیر ،  ”متعامد در سیستم هاي مخابراتی نور مرئی

  

 ترکیب زا استفاده اب چهره تشخیص“ 	الکترونیک ، -مریم جوادي نژاد ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا ، گروه مهندسی برق 

  1392، شهریور  ”اطالعات

 
مبتنی بر  ز مخابراتاامکان سنجی استفاده “مخابرات،  -محمد جعفري، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون، گروه مهندسی برق 

  1392شهریور ،  ”خطوط انتقال برق براي هوشمند سازي شبکه انتقال، توزیع و مصرف برق

 
امواج  اند فرکانسیبداده در  مخابره بیسیم امن“مخابرات،  -گرجیان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون، گروه مهندسی برق  مهرداد

  1392شهریور ،  ”میلی متري با استفاده از مدوالسیون الگوي تابشی آنتن هاي آرایه اي
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طراحی و شبیه سازي فرستنده و گیرنده “مخابرات،  -المی واحد کازرون، گروه مهندسی برق شکوفه تقی زاده، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اس

  1392شهریور ،  ”دیجیتال با استفاده از سیگنال هاي روبش

 
 در ازس همبسته دارم سازي شبیه و 	طراحی“مخابرات،  -علیرضا فاضلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق 

   1392شهریور ،  ”سیستم هاي گیرنده فراپهن باند

 
 گانه به روشسترسی چنددشبیه سازي یک سیستم “مخابرات،  -مرتضی متاله، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق 

   1392شهریور  ، ”تقسیم کد نوري بر مبناي کدگذاري دامنه طیف

 
ساختار  ووسعه یافته ر کالمن تاستفاده از فیلت“مخابرات،  -ارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون، گروه مهندسی برق میترا سروش مهر، ک

   1392شهریور ،  ”ترکیبی براي رد گیري اهداف

 
ات درت در مدارقیمه هادي ارایی عناصر نبهبود ک“مخابرات،  -پریسا بهرامی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، گروه مهندسی برق 

  1392شهریور ،  ”کلید زنی با کنترل میزان تزریق ناخالصی و ضخامت ناحیه رانش

 
الس انس (مولد پازنده فرکطراحی و تحلیل مدار س“مخابرات،  -سعید فراهانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، گروه مهندسی برق 

  1392شهریور ،  ”زه فرکانسی امواج میلی متريهاي ساعت) در با

 
 طراحی و تحلیل ضرب کننده آنالوگ چهارربعی“الکترونیک،  -صادق نیکنام، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، گروه مهندسی برق 

CMOS 1392شهریور ،  ”جهت تحقق مدار دو برابرکننده فرکانس  

 
ت نترل و هدایکزي سیستم طراحی و پیاده سا“الکترونیک،  -، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، گروه مهندسی برق سید عیسی حسینی، کارشناسی ارشد

  1392 مهر،  ”یک پرنده کروز

  

 ”اتعترکیب اطال ستفاده ازتشخیص چهره با ا“الکترونیک،  -مریم جوادي نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، گروه مهندسی برق 

  1392 مهر، 

 
از  با استفاده تنده نوريطراحی و تحلیل فرس“الکترونیک،  -سارا ولی خانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، گروه مهندسی برق 

  1392شهریور ،  ”MQWM و  VCSEL   دیودهاي لیزري

 
کارکرد با  ه نوري جهتطراحی و تحلیل گیرند“الکترونیک،  -مهندسی برق امین خاموشی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، گروه 

  1392، شهریور  ”ولت 1ولتاژ تغذیه 

 
 بسته ساز دري مدار همشبیه ساز و 	طراحی“الکترونیک،  -علیرضا فاضلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق 

  1392، شهریور  ”سیستم هاي گیرنده فراپهن باند

 
 اتر مارکینگبانی در وبررسی حمالت ت“الکترونیک،  -حمیده فتاحی پور، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق 

  1392شهریور  ، ”ویدئو و را ه هاي مقابله با آن

 
سازنده فرکانس (مولد پالس  طراحی و تحلیل مدار“الکترونیک،  - هندسی برقسعید فراهانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، گروه م

  1392، شهریور  ”هاي ساعت) در بازه فرکانسی امواج میلی متري

 
بهبود چندگانگی فرستنده در سیستم هاي “مخابرات،  - مهراب زارعی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی، گروه مهندسی برق 

 1392، بهمن  ”فرکانس و مکانابراتی چند ورودي چند خروجی و مشارکتی با به کار گیري بازآرایی منظومه سیگنال در زمان، مخ
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افزایش بهره وري توان و بهبود قابلیت اعتماد “مخابرات،  -سارا جلیلیان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون، گروه مهندسی برق 

  1392، بهمن  ”ی در شبکه هاي سلولی مبتنی بر مخابرات مشارکتیمسیر ارتباط

 
اي سلولی هن در شبکه افزایش بهره وري توا“مخابرات،  -روشناس، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق محمد 

  1392بهمن  ، ”مبتنی بر مخابرات مشارکتی

 
عتماد ود قابلیت اوان و بهبافزایش بهره وري ت“مخابرات،  -انشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق اسماعیل ممتاز، کارشناسی ارشد، د

لی مبتنی بکه هاي سلواطی در شهاي سلولی مبتنی بر مخابرات مشارکتیافزایش بهره وري توان و بهبود قابلیت اعتماد مسیر ارتبمسیر ارتباطی در شبکه 

  1392، بهمن  ”بر مخابرات مشارکتی

 
حی و تحلیل طرا“ک، الکترونی -محسن اسالمی نخلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان، گروه مهندسی برق 

 1392من ، به ”جهت اتصاالت تراشه هاي روي برد مدار چاپی  CMOS مدارات فرستنده لینک هاي الکتریکی و نوري پر سرعت مبتنی بر

 
طراحی و “، کترونیکال -، گروه مهندسی برق ایمان آشوري زاده خورگو، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

  1392، بهمن  ”در باند فرکانسی امواج میلی متري CMOS تحلیل اسیالتور کنترل شده با ولتاژ باند پهن مبتنی بر تکنولوژي

 
ا بسلف موازي  کارگیري به“الکترونیک،  -اسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان، گروه مهندسی برق کاظم زارعی، کارشن

  1392، بهمن  ”قابلیت مجتمع سازي روي تراشه جهت جبران سازي تقویت کننده هاي عملیاتی

 
لیل مدارات احی و تحطر“الکترونیک،  -یقات هرمزگان، گروه مهندسی برق علی ساالري، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحق

 1392، بهمن  ”جهت اتصاالت تراشه هاي روي برد مدار چاپی  CMOS گیرنده لینک هاي الکتریکی و نوري پر سرعت مبتنی بر

 
ل یطراحی و تحل“ الکترونیک، -وه مهندسی برق سعید شجاع پوري، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان، گر

 1392همن ب،  ”جهت اتصاالت تراشه هاي روي برد مدار چاپی  CMOS بر مبتنی سرعت پر نوري و الکتریکی هاي لینک 	مدارات زمان بندي

 
یر رادار ي در تصاوذف نویز لکه امدل سازي و ح“مخابرات،  -موحدي، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق 

  1392، بهمن  ”دهانه مصنوعی

 
هدف در  ي ردگیريبهینه ساز“مخابرات،  -سید حسین مجاهد الموسوي، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق 

  1392، بهمن  ”رادارهاي آرایه فازي

 

ده تور کنترل شیل اسیالطراحی و تحل“الکترونیک،  -شگاه آزاد اسالمی واحد فسا، گروه مهندسی برق محمدهاشم زارعی دودجی، کارشناسی ارشد، دان

  1392، بهمن  ”در باند فرکانسی امواج میلی متري CMOS با ولتاژ باند پهن مبتنی بر تکنولوژي

 
نالوگ به دیجیتال با استفاده طراحی و تحلیل مبدل آ“رونیک، الکت - آرین رهبري، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، گروه مهندسی برق

   1392، بهمن  ”از مدارات مبتنی بر پردازش سیگنال هاي زمان پایه

 
قویت کننده هاي عملیاتی تافزایش پایداري “الکترونیک،  - مهوش زري میدانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، گروه مهندسی برق

  1392 بهمن ، ”میلر و فاز پیش –گیري مدار مجتمع جبران ساز پس فاز با بکار

 
رح هاي مداري چند طبقه استفاده از ط“الکترونیک،  - سعید نظربیگی دزفولی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، گروه مهندسی برق

  1392، بهمن  ”جهت حفظ پایداري تقویت کننده ها در مقابل تغییرات گسترده بارها

  

 - اگمیس تالیجیالوگ به دمبدل آن لیو تحل یطراح “الکترونیک،  -، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، گروه مهندسی برق یونس تنها

  1393شهریور ،  ”هیزمان پا يها گنالیبر پردازش س یمبتن دلتا با استفاده از مدارات
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ه بنتشاري هوا کانال ا مدل سازي“مخابرات،  -د، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی، گروه مهندسی برق حمیدرضا کشاورز زاده، کارشناسی ارش

  1393شهریور ،  ”زمین

 

کل هاي لیل پروتطراحی و تح“مخابرات،  -عسکر جلیل شش بهره، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی، گروه مهندسی برق 

  1393شهریور ،  ”کنترل دسترسی به رسانه ارتباطی) با کارائی انرژي در شبکه هاي حسگر بی سیمالیه ) MAC الیه

 

با  روش تطبیقی پرتو به شکل دهی“مخابرات،  -حدیث فرمان آرا بزرگ زاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون، گروه مهندسی برق 

  1393شهریور ،  ”و دریافت استفاده از آنتن هاي آرایه اي جهت ارسال

 

ین گذر فیلتر پای طراحی و تحلیل“مخابرات،  -، گروه مهندسی برق شهرمجلسیسید مهدي افضلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  1393شهریور ،  ”مایکرواستریپ فشرده جهت کار در باند فرکانسی مایکروویو

 
و تشریح تئوري  Metro Ethernet بیان ایده“مخابرات،  -اد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق محمد چاوشی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آز

  1393شهریور  ، ”در بستر سوییچینگ مخابراتی Multiple Protocol Label Switching (MPLS) و پیاده سازي پروتکل

 
ه با بازد یق، تال کیرافتاز  يریشگیپ يروش ها “مخابرات،  -مهندسی برق  ، گروهکازرون، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامین جفره

  1393شهریور ،  “  MACپروتکل  قی) از طرWSN( میسیحسگر ب يشبکه ها يبرا يانرژ

 

 		ر شبکه هايدی سیر یابارائه الگوریتم م“مخابرات،  -معصومه گل رنگی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق 

  1393شهریور ،  ”سیم مبتنی بر کاهش مصرف توان گره ها و چند گانگی مسیر جهت افزایش زمان کارکرد شبکه بی حسگر

  

قویت کننده سه طبقه با طراحی و تحلیل ت“ 	الکترونیک ، -رضایی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا ، گروه مهندسی برق  داوود

  1393 ، شهریور  ”نانومتري 500با تکنولوزي  CMOSخازنی مبتنی بر  –م و بازده توان باال جهت کار با بارهاي اهمی اعوجاج ک

  

یل روشهاي حی و تحلطرا“الکترونیک،  -زینب جوکار، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات سیرجان، گروه مهندسی برق 

  1393شهریور ،  ”ن بهره مبدل متغیر و افزایش بازه خطی کارکرد میکسر سلول گیلبرتافزایش پهناي باند، داشت

  

جدید براي  رائه روشا“الکترونیک،  -حسین نوروزي، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات کردستان، گروه مهندسی برق 

  1393شهریور ،  ”اي عملیاتیکاهش اثرات نویز ناشی از منابع تغذیه در تقویت کننده ه

 
ثابت  يها با سرعت اهداف متحرك يآشکارساز“مخابرات،  -، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق سجاد کریمی

  1393شهریور ،  ”هاف لیدر حضور کالتر و تموج با استفاده از تبد UWB يدر رادارها رثابتیو غ

  

 يهاد مهیداوات نا یکیزیارائه مدل ف “، الکترونیک -ناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق ، کارشوحید صادقی

  1393شهریور ،  “و ولتاژ شکست معکوس  میمستق اسیجهت کنترل افت ولتاژ با دیکارب کونیلیقدرت س کیالکترون

  

ن زیرحامل ها در حذف تداخل بی“مخابرات،  - می واحد شهر مجلسی، گروه مهندسی برقمحمد امین جنگجو، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسال

  1393شهریور ،  ”نال هابا استفاده از شکل دهی پرتو آنتن آرایه اي و ترکیب سیگ OFDM سیستم هاي مخابراتی هوا به زمین مبتنی بر مدوالسیون

  

بینی زود  یص و پیشتشخ“مخابرات،  -نسیبه بحرینی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات سیرجان، گروه مهندسی برق 

  1393شهریور ،  ”با استفاده از شبکه ي عصبی مصنوعی  MRI هنگام سرطان خون بر اساس تصاویر
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 يها تمیلگورا سهیمقا “الکترونیک،  -، گروه مهندسی برق دماوندالمی واحد علوم و تحقیقات ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسسیدمهدي ذکریا

  1393شهریور ،  ”مختلف یرنگ يلبه در فضاها صیتشخ

  

با  تاریداري گفدشناسایی “الکترونیک،  -حامد معین جهرمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خمین، گروه مهندسی برق 

  1393شهریور ،  ”Optical Flow استفاده از آنالیز

  

 نیش سد دراز اثر کاه یلیمدل تحل کی “، الکترونیک -، گروه مهندسی برق فسا، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد احمدرضا رمضان پور

  1393 آذر،  ”ترادین میگال يدر ماسفت ها

 
با  RFقدرت  يه هاکنند تیتقو يساز یخط “، الکترونیک -، گروه مهندسی برق فساه آزاد اسالمی واحد ، کارشناسی ارشد، دانشگامیالد عسکري

  1393 آذر، 	”يحافظه چند جمله ا تالیجیاعوجاج د کیاستفاده از تکن

 
انال بدون ک یفرکانس ر پاسخکو نیتخم “مخابرات،  -، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق الناز تابع احمدي

  1393 بهمن،  “ OFDM ونیبر مدوالس یمبتن يها ستمیراهنما در س گنالیس

  

 زیننده کم نوک تیرد تقوو عملک لیتحل یطراح “الکترونیک،  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، گروه مهندسی برق ، کارشناسی ارشد، شهین احمدپور

  1393، بهمن  ”يگاهرتزیگ 2,5تا  2,4 يباند عبور برا لتریبا ف

  

باال  ا بهره توانب زیکم نو کننده تیتقو یطراح:  “الکترونیک،  - ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا، گروه مهندسی برق سمیه بهادري

  1393، بهمن  ”Ka (26-40 GHz) یدر باند فرکانس يماهواره ا يها رندهیجهت استاده در گ

 
 افتیدر ایبع ارسال و مکان من نیتخم “، مخابرات -، گروه مهندسی برق بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اییفاطمه خواست خد

  1394شهریور  ، ”براساس حداقل مربعات یقیبه روش تطب میسیب يبا کمک مجموعه حسگرها گنالیس

  

 یوفق يها متیالگور یاتمحاسب یدگیچیکاهش پ “، مخابرات -، گروه مهندسی برق شهربو، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فروغ طاهرپور

  1394شهریور  ، ”آن يوزنها یجزئ يبا بروز آور

  

طاي بیت در خردن نرخ حداقل ک“مخابرات،  -بستور دانش، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه مهندسی برق 

  1394شهریور  ، ”مخابرات مشارکتی مبتنی بر سیگنال رسانی تقسیم فرکانسی متعامد با کنترل بهینه مصرف توان و تخصیص بیتسیستم هاي 

  

 گنالیهم سم يامترهاپار صیبهبود روش تشخ “مخابرات،  -، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، گروه مهندسی برق سعیده نعمتی

  1394شهریور  ، ”کیولوژیو ب یطیمح یتداخل يگنالهایبا حذف س  ECGوگرافیالکتروکارد

  

توان  در کنترل يازکاربرد کنترل کننده ف “، قدرت - ، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سید آرش موسوي

  1394شهریور  ، ”يباد نیتورب

  

نظور کاهش ولتائیک به ممکان یابی سیستم هاي فتو “، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرمالمی واحد ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسسعید قرائت

  1394شهریور  ، ”سازي آن نهیبه یو چگونگ عیتلفات شبکه توز

  

ار ب ریبا تاث اتورهانسفورمنقاط گرم ترا لیتحل “، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد محمد برقی جهرمی

  1394شهریور  ، ”جهت کاهش اثرات سوء آن یو روش طیمح يو دما
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 دیاحد تولو عیبکه توزشبار در  تیریمد “، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیدمحمد امین رفیعیان

  1394شهریور  ، ”یمیپتروش لنیات

  

ترل توان در کن يه فازکاربرد کنترل کنند “ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرمشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، کارسید آرش موسوي

  1394 شهریور   ،  “ يباد نیتورب

  

تفاده از با اس ییلقاا يکنترل سرعت موتورها “ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهنود کایدي

  1394 شهریور   ،  “ يفاز تمیالگور

  

اهش رقابت کازدحام و  تیریجهت مد یارائه روش “، کامپیوتر -، گروه مهندسی برق یاسوج، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رضا افراه

  1394شهریور  ، ”میسیحسگر ب يرسانه شبکه ها یکنترل دسترس هیدر ال

  

 ستمیس يساز نهیو به يساز هادیپ ،یطراح ه،ینظر “، کامپیوتر -، گروه مهندسی برق یزدکارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ،محمدحسین آگاه

  1394شهریور  ، “ یدرخواست يویدیو

  

ر زبان د  کاوي¬ت دادهمشکال یبررس “، کامپیوتر -، گروه مهندسی برق یزد، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد محسن رحمانیان کوشککی

  1394شهریور  ، “ يداده کاو يها نکیبر تکن یمبتن یفارس يموتور جستجو کی جادیجهت ا یراهبرد کل کیو ارائه  یفارس

  

کاهش دف هبا  عیتوز مستیساختار در س دیتجد “، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مجتبی جعفرزاده

  1394 آبان ، “ يبارگذار شیتلفات و افزا

  

بکه ش يداریا و پابهبود عملکرد حالت گذر “، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد محسن زندي لک

  1394 بانآ ، ”شده عیتوز يولتاژ در منابع انرژ یبا کنترل فروافتادگ عیتوز

  

نترل بود سیستم کبه “، قدرت -، گروه مهندسی برق خوراسگان اصفهان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرمیعبدالرسول جلیلی ج

  1394 آبان ، “) DFIG(دو سو تغذیه  یبا ژنراتور القای يتوربین باد

 
مواد  در زریل ییاجذب الق دهیپد يمدلساز" 	، لکترونیکا -، گروه مهندسی برق  فسا، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرمی آزاده اعتماد

 1394 آذر ،  ”یکیاپت

 
زي عملکرد مقاوم سا“مخابرات،  -عبدالخالق محمدیان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه مهندسی برق 

  1394دي ماه ،  ”کم عمقه چند مسیري در دریاهاي سیستم مخابراتی دیجیتال زیر آب در شرایط فیدینگ ناشی از پدید

  

طا جهت خ انیاز جرمحدود س نهیبه یابیجا“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد امین ساجدي زاده

  1394دي ماه ،  ”پراکنده  دیتولبا حضور منابع  عیشبکه توز نانیاطم تیبهبود قابل

  

 پیکرواستریآنتن م يزسا هیو شب یطراح“، الکترونیک -، گروه مهندسی برق سپیدان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اریانفاطمه شک

  1394ماه  بهمن،  ”موجبر هم صفحه و حذف باند   هیفراپهن باند با تغذ
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ند پهن باند چ کننده تیقوت يساز هیو شب یطراح“، الکترونیک -برق  ، گروه مهندسیسپیدان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد حامد موحد

  1394ماه  بهمن،  ”  MHz  1000 تا MHz 100کاناله با کمک خطوط انتقال در باند فرکانس   

  

با  يرر شبکه راداداده د قیفپردازش و تل“، مخابرات -، گروه مهندسی برق بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد عظیمه خانی نوبندگانی

  1394ماه  بهمن،  ”کالمن  لتریاستفاده از ف

  

هوا  یابراتمخ يها ستمیسبهبود آشکارسازي در “، مخابرات -، گروه مهندسی برق بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آفرین نورزي

  1394ماه  بهمن،  ”الهابا استفاده از تخمین شیفت فرکانسی داپلر و ترکیب سیگن نیبه زم

  

 يژز منابع انرا نانیاطم تیقابل يو مدل ساز یابیارز“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد امین احمدي

  1394ماه  بهمن،  ” توان هوشمند عیتوز يها ستمیشده و س عیتوز

  

 زیننده کم نوک تیزي تقوو شبیه سا یطراح“، الکترونیک -، گروه مهندسی برق سپیداناسالمی واحد  ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزادمحسن حاتم پور

  1395ماه  خرداد،  ”  GHz 30گالیوم ارسناید با حداکثر بهره توان ممکن در فرکانس   FETدو طبقه مبتنی بر ترانزیستورهاي 

  

ر د AC - DCاس بدو طرفه رابط  يمبدل ها“، قدرت - ، گروه مهندسی برق جهرم ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحدسعید افتخاري

 1395ماه  خرداد،  ”ریپذ دیتجد يانرژ يها ستمیس

 
 

 يبرا VLSI نینو يعمارم کی یطراح“، الکترونیک -، گروه مهندسی برق سپیدان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد عاطفه ایلون کشکولی

  1395ماه  مرداد،  ”يتنتاج فازپردازشگر اس

  

ا منبع بفاز -تک يارارائه منبع اضطر“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد محمدمهدي جهرمی زاده

  1395ماه  شهریور،  ”شارژ و کنترل يدیبریه يانرژ رهیذخ

  

ن بدو dc-dc  ولتاژ ندهیامبدل افز کیرفتار  یابیارز“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرمواحد  ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمیسعید کاظمی

  1395ماه  شهریور،  ”کاکرافت والتون يبر ضرب کننده آبشار یترانسفورماتور مبتن

  

جهت  توده ستیز روگاهین يساز هیو شب یطراح“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد محمد پژوهش

  1395ماه  شهریور، " عیتوز ياتصال به شبکه ها

  

 یمخابرات ياه ستمید در سافزایش قابلیت اعتما“، مخابرات -، گروه مهندسی برق شیراز، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاوه شهریور

  1395ماه  شهریور،  ”سمت فرستنده مبتنی بر بازآرایی صورت فلکیو مشارکتی با بکارگیري چندگانگی  یچند خروج - يچند ورود

  

 PWM AC-ACمبدل  يبرا نهیبه نگیچیسوئ يالگو“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فرید پژوهش

  1395ماه  شهریور، " کیممت تمیبا استفاده از الگور
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تمام پل با  زولهیا DC/DCمبدل  لیو تحل یطراح“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، کارشناسی ارشدرضا مصفا

  1395ماه  شهریور، " یسلول سوخت يکاربردها يولتاژ صفر برا یدزنیکل افتهیکلمپ فعال و محدوده توسعه 

  

حالت گذرا  يشده بر رو هنیبه یمقاومت  SFCL ریثاث“، قدرت -روه مهندسی برق ، گجهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مصیب دارابی

  1395ماه  شهریور، " در خط انتقال ستانسیو حفاظت د

  

بکه قدرت رکانس در شکنترل ف يروشها سهیمقا“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد عبداهللا صحرایی

  1395ماه  شهریور، " يدیبریه

  

ع شبکه توزی يبر پایدار توان ثابت ياثر بارها یبررس“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد حمید عشاق

  1395ماه  مهر، " آینده

  

 يز واحدهااا استفاده قدرت ب ستمیس تیوضع نیتخم“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد هومن نیاکان

  1395ماه  مهر، " سنجش فازور

  

 يکارها وساز  يساز هیو شب یبررس“، الکترونیک -، گروه مهندسی برق سپیدان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  سیده فاطمه حسینی

 1395ماه  دي، " کوتاه اریبس زریل يکنش با پالس هادر بر هم يشکست مواد نور دهیو پد بیآس

  

 هاي¬عمجتم ينرژا هاي¬ستمیس سازي¬نهیبه“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد حمیدرضا سپندار

  1395ماه  دي،  ”يبا استفاده از هاب انرژ CHP کرویو م يدیبرق خورش دیدر حضور تول نینو یمسکون

  

 ستمیدر س حالت گذرا يداریبهبود پا“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یرسالمیپ یانقهرم اوشیس

  1395ماه  دي، "ي کنترلر بر اساس منطق فاز PID يبا به دست آوردن زمانبند PVقدرت توسط مزرعه  يها

  

بر  ینمبت یلیه تکمکنترل کنند یطراح“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرمآزاد اسالمی واحد ، کارشناسی ارشد، دانشگاه  يرساالریام درضایحم

  1395ماه  دي، " ولتاژ و فرکانس يداریجهت بهبود پا يباد يها نیقدرت شامل تورب يها ستمیدر س PSO تمیالگور

  

هش ترافیک کا“، پیوتريشبکه هاي کام – فنآوري اطالعاتندسی ، گروه مهبوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد لیال محمدي اسالمی

  1395 ماه بهمن، "ی ویدئوي درخواست ينهان در شبکه ارائه دهنده خدمات تماشا يذخیره فایل ها روي حافظه ها تیریداده با مد

  

ت خدمات و هبود کیفیبارزیابی روش هاي “ات، مخابر -حمید اکبري، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی، گروه مهندسی برق 

  1395ماه  بهمن،  ”مخابراتی 	قابلیت اعتماد در شبکه هاي نسل آینده

  

تفاده از با اس یچک آبکو يروگاههاین یابیمکان “، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یفرانک صادق

  1395ماه  اسفند، ")MOPSOذرات ( یدهدفه تجمعچن يساز نهیبه تمیالگور

  

 عیده از تجمد با استفابان يپهنا شیافزا“، مخابرات -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیده مریم مرتضوي

  1395ماه  اسفند، ")OFDMفرکانس متعامد ( میچندگانه با تقس یدسترس ونیحامل در مدوالس



  رزومه

 

27 

 

  

 و یبا طراح شده عیل توزسامانه کنتر يساز نهیبه“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دحسین نیريسی

  1396اردیبهشت ، "ی ولت شهرك صنعت لویک 66/20 ستگاهیا يساز هیشب

  

 ،"CMOS يلوژعال در تکنوف يکاربرد سلفها“، الکترونیک -وه مهندسی برق ، گرسپیدان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  الهه پاك پرور

  1396اردیبهشت 
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  : با کد پایان نامه راهنمایی پایان نامه در حال اجرا

  

 صیو تشخ یابیرد ستخراج،ا“، رم افزارن – نرم افزار، گروه مهندسی الرستان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد حامد محبی مهدي آبادي

  در حال انجام،  ”ثابت ییدویو ریاجسام متحرك در تصاو

  

ور به منظ اي هیآنتن آرا يو شبیه ساز یطراح“، مخابرات -، گروه مهندسی برق نیریز، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سعید محبی زاده

  در حال انجام،  ”تقابلم نگیاثر کوپل یتخمین زاویه ورود و بررس

  

 يهار شبکهاند مشترك دب يتوان و پهنا صیتخص“، مخابرات -، گروه مهندسی برق شیراز، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  عباس زارعی

 در حال انجام، " صانهیحر يجستجو تمیالگور کیچندکاربره با استفاده از  میسیب

  
ن در آفیلتر کردن  وتشخیص نویز ضربه اي “، الکترونیک -، گروه مهندسی برق فسادانشگاه آزاد اسالمی واحد ، کارشناسی ارشد،  مهدي جابري

 در حال انجام، " تصاویر با استفاده از آستانه و فیلتر میانه تطبیقی

  

تم ي بیت در سیسکاهش نرخ خطا“، الکترونیک -، گروه مهندسی برق بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یتنگک یرستمالهه 

  در حال انجام، "مخابراتی مشارکتی تقسیم فرکانسی متعامد با کنترل توان در زیر حامل ها  

  

 زیکم نو ویکروویده ماکنن تیتقو یطراح“، الکترونیک -، گروه مهندسی برق سپیدان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  سمانه زحمتکش

  در حال انجام، "  گاهرتزیگ 16رکانس سه طبقه در ف

 
 تیگذر و تقو فیلتر میان و تحلیل یطراح“، الکترونیک -، گروه مهندسی برق سپیدان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  پدرام رسول زده

  در حال انجام ،" dB 7و بهره باالي  MHz 100و پهناي باند  GHz 2,4گیرنده رادیویی در فرکانس  زیکننده کم نو

  

نالوگ با آ يرب کننده ض کی یطراح“، الکترونیک -، گروه مهندسی برق سپیدان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  سیدمحمد رسائی خواه

  در حال انجام، " کرومتریم 0,18 يدر تکنولوژ نهیمصرف توان به

  

 نیب توان میتقس يبرا سبمنا یکنترل تمیالگور ارائه“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  علی روایی

 در حال انجام، "	DC يدهایکروگریم در توان ي کننده رهیذخ و دیتول منابع

  

 با ندهیافزا AC-DC يمبدلها عملکرد بهبود“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علیرضا رضایی

  در حال انجام، "	دهیچیپ درهم يساختارها از استفاده

  

نین در لفه سیگنال طارائه مدل مو "، الکترونیک -، گروه مهندسی برق سپیدان، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جاللتیمحمدمهدي 

  انجام حال در، " سونارهاي اکتیو و کاهش آن در آشکارسازي با فیلترهاي دیجیتال
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  : بدون کد پایان نامه راهنمایی پایان نامه در حال اجرا

  

 استفاده از زرعه بادي بامبهبود پایداري گذراي یک “، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مجتبی نظري

   در حال انجام، " بارهاي توان ثابت

  

 با رقب عیتوز يها هشبک توان تیفیک بهبود“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرمناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، کارش محمدحسن حق بین

  در حال انجام، "	d-q و  p-q یکنترل يها طرح بر یمبتن ویاکت قدرت يلترهایف از استفاده

  

 سازي¬هه منظور کمینارائه یک مدل جدید ب“، قدرت -مهندسی برق  ، گروهجهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مهدي عسکرنژادي

   در حال انجام، "	کیتلفات در شبکه توزیع به کمک الگوریتم ژنت

  

کاربرد در  يفه برادوطر acبه  DCمبدل  یطراح“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یمحب الدیم

  در حال انجام، " شمندهو يشبکه ها

 

 يانرژ رهیذخ عمناب و ریپذ دیتجد منابع از استفاده“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  محمد رحمانیان

 در حال انجام، "	عیتوز شبکه در توان تیفیک بهبود يبرا

 
ا توجه ب يزرعه بادم کیشدن  يا رهیجز صیتشخ“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرممی واحد ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالاسماعیل صفایی

 در حال انجام، "	یکیبه اغتشاشات هارمون

  

 لیت اطمیناندل سازي قابروش هاي آنالیز و م“، قدرت - ، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  بهمن قاسمی عمله

  در حال انجام، "	بکه هامیکروش

  

 ا کمک سیستمبه وري شبکه افزایش پایداري و بهر“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ابوالفضل آگاه

  در حال انجام، "	ریزشبکه واحدهاي کوچک مقیاس تولید برق تجدید پذیر

  

ی بر تی امن مبتنیستم مخابرافراهم سازي س“، مخابرات -، گروه مهندسی برق الکترونیکیاه آزاد اسالمی واحد ، کارشناسی ارشد، دانشگ مریم علی نژاد

  در حال انجام، " آرایه آنتن فازي با مدوله سازي پرتو تابشی

  

 سازي¬همنظور کمین ل جدید بهارائه یک مد“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مهدي عسکرنژادي

  در حال انجام، "	کیتلفات در شبکه توزیع به کمک الگوریتم ژنت

  

 نیتورب نیچند ضورح با شبکه کی مطالعه“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  محسن قنبري زاده

  در حال انجام، "	اآنه عملکرد بهبود در متمرکزSVC کی ریتاث و يباد

  

اري بهینه عمیر و نگهدتتعیین یک استراتژي “، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  علی رضا دانشمند

  در حال انجام ،"	خطوط انتقال بر اساس ارزیابی قابلیت اطمینان خطوط شبکه
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سري در خاموشی سرا استراتژي جلوگیري از“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرمه آزاد اسالمی واحد ، کارشناسی ارشد، دانشگامحمد سیوف جهرمی

  حال انجام در، " شبکه قدرت با استفاده از جزیره اي کردن عمدي شبکه

  

 شبکه در یکفتوولتائ یروگاهین بعمنا بهینه  یابی مکان“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد امین جهرمی 

  در حال انجام، "	جغرافیایی و مکانی اطالعات اساس بر توان تلفات کاهش هدف با برق هاي

  

هاي ه بر توربینه ولتاژ صاعقبررسی و ارزیابی اثر اضاف“، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  رضا قاسمی

  در حال انجام، "	در پارك هاي بادي شبکه توزیع، با حضور سیستم کنترلی و اثرات فرکانس باالي مقاومت زمین بادي مجزا

  

درت در ي شبکه هاي قبررسی پایداري گذرا"	، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  محمدصادق جوکار

  در حال انجام، "	DFIGبا تکنولوژي  حضور منابع تولید پراکنده بادي

  

احد ویزي مشارکت برنامه ر"	، قدرت -، گروه مهندسی برق جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  محمدصادق  قاسمی قطب آبادي

  در حال انجام، "	هاي دیزلی در مجاورت خودروهاي برقی به منظور کاهش هزینه هاي بهره برداري

  

 نهیهک داده با بترافی تیریدم"	 نرم افزار، – کامپیوتر، گروه مهندسی بندرعباس، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ضایی لرکینگین محمدر

  جامدر حال ان، "	یاستویدئوي درخو يها در شبکه ارائه دهنده خدمات تماشا نکینهان و نرخ انتقال ل ينحوه ذخیره فایل ها روي حافظه ها يساز
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  : مشاوره پایان نامه

  

 با دار طرح هاي پارچه در عیوب تشخیص“ 	الکترونیک ، -هاجر گرمسیریان ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا ، گروه مهندسی برق 

  1392 خرداد،  ”از ادغام روش تفریق تصویر طالیی و تبدیل موجک استفاده

 
ه هاي شبک براي یسیمغناط اییالق ارتباطات“ 	مخابرات ، -شناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ، گروه مهندسی برق فرزام سعید نیا ، کار

  1392، شهریور  ”حسگر زیر زمینی بی سیم

 
 از غزم قشر رکتیح هاي فرمان تشخیص“ 	مخابرات ، -ناصر ضیایی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ، گروه مهندسی برق 

  1392، شهریور  “   EEG در عصبی هاي شبکه از استفاده با 	مغزي جهت استفاده در حرکت ویلچر سیگنالهاي

 
  يها در شبکه یابی ریمس تمیارائه الگور “ 	مخابرات ، -، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ، گروه مهندسی برق  ریحانه مقیمیان

  1392، شهریور  “طول عمر حسگر ها  شیجهت افزا میس یر بحسگ

 
 تیریدامواج با م مولد یطراح “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  فسا، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  علی محمد حسن پور

  1392شهریور ،  “ دهنده فاز فتیش التوریاس افتهی ریتأخ يها یوزن دار خروج بیها و ترک کیهارمون

  

 با رقب تجهیزات بعی هوشمند تشخیص“ 	الکترونیک ، -فاطمه مهربان ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا ، گروه مهندسی برق 

  1392مهر ،  ”از تکنیک هاي پردازش تصویرهاي دیجیتال دوربین حرارتی استفاده

 
 نیکهايتک از ستفادها“ 	ت ،مخابرا -زاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس ، گروه مهندسی برق آسیه زینلی مهرآبادي ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آ

  1392بهمن  ، ”پردازش تصویر در حذف نویز از تصاویر سونوگرافی

 
اتورهاي باالي رزون ت کیفیتاررسی اثرب“ 	الکترونیک ، -ایمان هنرمند جهرمی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا ، گروه مهندسی برق 

  1392بهمن  ، ”حلقه اي فوتونیکی سیلیکون بدون قلم زنی بر پایه کریستال نوري

 
 يساختارها ثراتا آنالیز و سازي شبیه“ 	الکترونیک ، -امین هنرمند جهرمی ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا ، گروه مهندسی برق 

  1392بهمن  ، ”ي بر پایه ي کریستال نوريروي فیلترهاي نور بر جدید

 
 ارآشک سازي بیهش و طالعهم“ 	مخابرات ، -آمنه صحرابان ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس ، گروه مهندسی برق 

  1392، بهمن  “ فلزي هاي توري پایه بر پالسمونیک 	فلز -نیمه هادي -فلز ساز

 
 براي جدید وشر ارائه“ 	مخابرات ، - ه ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس ، گروه مهندسی برق مریم محسن زاد

  1392، بهمن  “ و مقایسه آن با ویولت پکت ها Wavelet   مغزي به کمک  MRI تصویر از نویز حذف

  

ر شبکه کانال د يایپو صیتخص “ 	مخابرات ، -واحد کازرون ، گروه مهندسی برق  ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی کوچی محسن رشیدي

  1393، شهریور  ”گراف يزیبا استفاده از روش رنگ آم یشناخت ویراد يها

 
نامنظم LDPC  يکدها يساز نهیبه “ 	مخابرات ، -، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ، گروه مهندسی برق  پریا حیدري ارجلو

  1393، شهریور  ”بر خط قدرت   OFDM   یارتباط يها ستمیس يبرا
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 یبیمدل ترک لیو تحل یطراح" 	مخابرات ، -، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ، گروه مهندسی برق  نازنین حسن زاده کرمانی

  1393 ، شهریور ”وشناختگررادی مخابراتی ستمیباند آزاد درس يپهنا يجهت جستجو یطیمح طیبر شرا یمبتن فیآشکارساز ط يروش ها

  

  در حالت يو دو بعد يدآرایه یک بع یطراح " 	مخابرات ، -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  رضا سپاس

 1394 دي،  ”سیگنال پهن باند يپرتو برا یده شکل

 
نی ا تاخیر زماي شبکه اي بکنترل سیستم ها " 	مخابرات ، -، گروه مهندسی برق  بوشهرشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، کارشناسی ار داریوش باوي

  1394 دي،  ”ناشی از بسترهاي مخابراتی با استفاده از نامساوي هاي ماتریس خطی 

  

ت در شبک ارا اطالعاجمع آوري ک " 	مخابرات ، -ندسی برق ، گروه مه بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  بهاره چوك زادگان

  1394 دي،  ”حسگر بیسیم با استفاده از نمونه برداري فشرده وفقی 

  

شبکه به  هیرده در الفش يحسگر يریبکارگ " 	مخابرات ، -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نجمه زارع

  1394 دي،  ” میسیطول عمر شبکه حسگر ب شیمنظور افزا
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 : داوري مقاالت، کتب، پایان نامه و طرحهاي پژوهشی

  

  1390خرداد ماه  8و  7داوري مقاالت کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیریز،  - 

  1391ماه فند اس 9، سروستانکامپیوتر در دانشگاه آزاد اسالمی واحد  داوري مقاالت کنفرانس ملی مهندسی برق و - 

 IET Communicationداوري مقاالت ژورنال  - 

 14 تا 12، رونکازدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ایرانمهندسی برق دانشجویی کنفرانس شانزدهمین داوري مقاالت  - 

  1392ماه  اردیبهشت

زاد انشگاه آدر د وتریبرق و کامپ یمحاسبه نرم در مهندس يهاوروش يساز نهیبه شیهماداوري مقاالت  - 

  1392خرداد ماه  اسفند 6، صفاشهراسالمی واحد 

ان رشته مهندسی برق در هیات اجرایی جذب است 23/06/1393شرکت در جلسه کارگروه صالحیت علمی مورخ  - 

  فارس

ان ته مهندسی برق در هیات اجرایی جذب استرش 19/07/1393شرکت در جلسه کارگروه صالحیت علمی مورخ  - 

  فارس

ان رشته مهندسی برق در هیات اجرایی جذب است 23/09/1393شرکت در جلسه کارگروه صالحیت علمی مورخ  - 

  فارس

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  رزومه

 

34 

 

 

  : داوري پایان نامه کارشناسی ارشد

  

با  MRIازي تصاویر سفشرده  “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  فساواحد ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی  روح اهللا سعیدزاده

  1391 شهریور ،  “استفاده از تبدیل موجک و مش بندي بافت 

  

 ي ارقام دستي سخت افزارپیاده ساز “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  فسا، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  روح اهللا رحیمی

  1391 شهریور ،  “با استفاده از شبکه عصبی  FPGAفارسی بر روي  نویس

  

نویز  یت کننده کمطراحی یک تقو “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  فسا، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  کسري هوشنگی

  1391شهریور    ،  “ FDO2AHگیگا هرتز با استفاده از تکنولوژي  10تا  2گالیم آرسناید در بازه فرکانس 

  

یکرواستریپ مهاي آنالوگ آنالیز فیلتر “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نوشین ربیعی

  1391 آذر ،  ”میان گذر روي کریستال هاي فتونیک یک بعدي

  

رایه ک در سنتز آلگوریتم ژنتیاستفاده از ا “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهرحد ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی وا مریم رحیمی

  1391 آذر ،  ”اي از آنتن هاي خطی براي بهینه سازي و کاهش سطح گلبرگ هاي فرعی پترن

  

ز بر پایه اخت حسگر گاسطراحی و  “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  اکرم قره باغی

  1392 خرداد،  ”پلیمر هادي

  

رکوف و روش رکیب مدل مااستفاده از ت “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یزدامحمد پا

SVM 1392 خرداد،  ”جهت طبقه بندي تصاویر ابرطیفی  

  

 ا استفاده ازبتر میان گذر تست مدار فیل “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهرارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، کارشناسی  پریا برجاس

  1392 خرداد،  ”)RBF) و تابع پایه شعاعی (BPشبکه عصبی مصنوعی با بهره گیري از الگوریتم هاي پس انتشار خطا (

 
ا گاري بهینه بپنهان ن “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهردانشگاه آزاد اسالمی واحد ، کارشناسی ارشد،  علی سید جعفري اولیائی نژاد

  1392 خرداد،  “ PSOاستفاده از الگوریتم 

  

ندي بصبی در دسته عکاربرد شبکه  “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  فسا، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مریم جعفري

  1392خرداد   ،  “ MRIتومورهاي مغزي سه بعدي اتوماتیک 

  

نار طنین در سو مدلی براي ارائه “ 	مخابرات ، -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مریم السادات حسینی

  1392 تیر،  ”فرکانس -اکتیو و بررسی روش هاي کاهش آن در حوزه زمان 

  

  1392هریور ش،  “ ؟ “ 	مخابرات ، -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  حدیث محمودي گم یک
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ا ل اطالعات بهینه انتقامسیریابی ب “ 	مخابرات ، -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  فاطمه عباسیان

 ، ”بر کدینگ مبتنی ترومغناطیسی با استفاده از روش هاي هوشمند ضمن ارائه ي حفاظ ثانوي الکترومغناطیسیاحتمال وقوع پدیده تداخل الک

  1392شهریور 

  

رهاي ه سازي فیلتاحی و بهینطر “ 	مخابرات ، -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  محمود علیزاده پهلوانی

  1392، شهریور  ”ساختارهاي فراکتال میکرواستریپی با

  

سیستم  یابی هدف دربهینه سازي رد “ 		مخابرات ، -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  شمس تمیمی

  1392، شهریور  ”هاي سونار فعال مولتی استاتیک (زیرسطحی) با استفاده از الگوریتم ژنتیک

  

و مادون  صاویر مرئیتادغام  “ 	مخابرات ، -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ادمحمدرضا خلفی نژ

  1392، شهریور  ”قرمز بر اساس تبدیل کانتورلت و شبکه عصبی

  

ا ب SARصاویر بخش بندي ت “ 	،مخابرات  -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  محسن شهاب پور

  1392، شهریور  ”استفاده از الگوریتم هاي ابتکاري

  

ر تصاویر دحاشیه متن  تعیین مرز و “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آرش رشید فرخی

  1392 مهر  ،  “پرسپکتیو متن و فاصله کل ناحیه متن از لبه صفحات در تصاویر داراي 

  

وش هوشمند ریک  “ 	، کامپیوتر - کامپیوتر، گروه مهندسی  علوم و تحقیقات فارس، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمانه رنجبر

  1392 دي   ،  “براي مسئله درخت هاي اشتاینر به کمک الگوریتم بهینه سازي فاخته 

  

رکانسی با ي باندهاي فآشکارساز “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهررشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، کارشناسی ا سارا شریعتمداري

  1392 بهمن  ،  ”استفاده از روش مشارکتی و ترکیب نرم در سیستم هاي رادیو شناختی

  

غناطیسی مصاویر تشدید ناحیه بندي ت “ 	، ابراتمخ -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ساره اکبري

)MRI1392 بهمن  ،  ”) مغزي با استفاده از روش سطوح همتراز ناحیه اي  

  

 یاحتمال و يلس آمارو ساخت اط یطراح“ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  راحله آزرم

  1392 بهمن  ،  ”)CT(يوتریکامپ یترموگراف ریوسر خردساالن باکمک تصا

  

نده با ی جنسیت گویسیستم شناسای “ 		، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  راضیه دارنگ

  1392 همن  ب،  “ PSVMبا مدل بردار پشتیبان احتمالی  GMMاستفاده ازهیبرید بهبود یافته ي مدل مخلوط گوسی 

  

ی به صاویر فراطیفتطبقه بندي  “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فرد زینب محمدي

  1392 بهمن  ،  “وسیله ماشین هاي بردار پشتیبان  و مولفه هاي مستقل مقید 

  

اي به کمک  اده هاي لرزهکاهش نویز د “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهرواحد ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی  سودابه محمدي

  1392 بهمن  ،  “تبدیل موجک 
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وینده به گتایید هویت  مدلسازي سیستم “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نسیم اکبري

  1392 بهمن  ،  “وامل نامطلوب کانال منظور پایداري در برابر ع

  

 در دریا با که هاي نفتیآشکارسازي ل “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علیرضا شمشیري

  1392 بهمن  ،  “ و برآورد اثر باد  SARاستفاده از تصاویر راداري 

  

مک مدل کیر سونار به بخش بندي تصاو “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهرانشگاه آزاد اسالمی واحد ، کارشناسی ارشد، دالهه طالعی

  1392 بهمن  ،  “پنهان مارکوف  

  

ي روش هاي و شبیه ساز بهینه سازي “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد محمد اسفندیاري

  1392 بهمن  ،  “ان نگاري داده در صوت و شبکه هاي کامپیوتري پنه

  

اهش نویز  ک يبرا یفقارائه یک روش و“ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد صدیقه افهمی

  1392 بهمن  ،  “به کمک تبدیل ویولت یدر تصاویر پزشک

  

ي تخمین ی تاثیر خطاتحلیل و بررس “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهری ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، کارشناسسوزان دیالمه

  1392 بهمن  ،  “ )MIMOچند خروجی ( –کانال بر ظرفیت، کارایی و دایورسیتی گیرنده هاي  خطی در سیستم هاي چندورودي 

  

ه فازي با ی شیفت دهندتحلیل و طراح “ 	، الکترونیک - ، گروه مهندسی برق  فساالمی واحد ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اس آنیتا پناهی

  1392 بهمن  ،  ”RF MEMsاستفاده از تکنولوژي 

  

ر دار الکترون یه سازي رفتمحاسبه و شب “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  سارا غالمی

  1392 اسفند  ،  ”افزاره گالیم آرسناید با استفاده از روش مونت کارلو

  

ستفاده از ابا  یع صوتمنب یابیمکان “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مینا پورمحمد

  1392 اسفند  ،  ”زمان ریتاخ نیتخم

  

 تور سه درجهل هوشمند موکنتر “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  فساسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، کارشناعبدالمجید میرشکاریان

  1393 شهریور   ،  “آزادي بر پایه اعمال تئوري فازي در تئوري غیرخطی 

  

میلر در  ساز فرکانسی طراحی و شبیه “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  فسا، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ن نیازيامژگ

  1393 شهریور   ،  “تقویت کننده هاي عملیاتی 

  

ا استفاده از ب  SAR ریتصاو يبند هیناح“ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد صدیقه کارگر

  1393 شهریور   ،  “ وفمارک یبه روش مدل مخف يروش کانتور فعال و کالس بند

  

ئه یک روش ارا“ 	، رنرم افزا – کامپیوتر، گروه مهندسی  علوم و تحقیقات فارس، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمانه رنجبر

  1393 شهریور   ،  “هوشمند براي مساله درخت هاي اشتاینر به کمک الگوریتم بهینه سازي فاخته 
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د رنده په بانل میکس در گیتحلیطراحی و  “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  فسااسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، کارشنلیال روستایی

  1393    بهمن،  “ مبتنی بر سلول گیلبرت

  

با  یچ هاي نوريه سازي سوئیآنالیز و شب “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  فسا، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد وحید عبداللهی

  1393 بهمن   ،  “ساختارهاي جدید بلورهاي فوتونی 

  

ت تشخیص ا ابتکاري جهارائه روش فر “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  فسا، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سعیده ضیغمی

  1393 بهمن   ،  ”لبه در تصاویر

  

پهن  ده با ولتاژتور کنترل شطراحی اسیال “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  فسا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، کارشناسی ارشدمریم تقی زاده

  1393 بهمن   ،  ”باند با استفاده از تحلیل حلقه باز

  

با  ده با ولتاژتور کنترل شسیالطراحی ا “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  فسا، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سعید تقی زاده

  1393 بهمن   ،  ”پهناي باند وسیع و اندازه کوچک با استفاده از سلف فعال

  

 می آشکارسازکنده لگاریت تقویتطراحی  “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  فسا، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیما سرکاریان

  1393 بهمن   ،  ”گیگا هرتز 2/7ویدئو در باند 

 
تم کنترلی نه سازي سیسطراحی و بهی “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  فسا، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد میثم اسماعیلی

 1393 بهمن   ،  ”درجه آزادي 3با کاربرد در سیستم غیرخطی  FPGAدیجیتالی بر پایه 

  

تصاویر  د جهت بهبوددارائه روش  “ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  بوشهراه آزاد اسالمی واحد ، کارشناسی ارشد، دانشگعلیرضا حیدري

SAR 1394 خرداد   ،  ”با استفاده از تبدیل ویولت و فیلتر وفقی  

  

لتاژ باال ووتور القایی مکنترل سرعت  “ 		، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهران کیهانی پور

  1394 شهریور   ،  ”توسط اینورتر سه فاز سه سطحی با روش کنترل مستقیم شار و گشتاور

  

یدئویی با در تصاویر و تعیین مرز شات “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سعیده نوري

  1394 شهریور   ،  “ استفاده از توصیف گر حرکتی 

  

بهینه  RLSي الگوریتم شبیه ساز “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سید ارسالن حسینی

  1394 شهریور   ،  “  سازي شده در شکل دهی وفقی تشعشع آنتن هاي هوشمند جهت کاربرد در سیستم هاي آنتنی جمینگ نویزي

  

ه در شبکه حظه اي بهینلمسیر یابی  “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد محمد جواد زارع

  1394 شهریور   ،  “  سیار با استفاده از منطق فازي Adhocهاي 

  

با  ع داده بهینهساخت درخت تجمی “ 		، مخابرات -سی برق ، گروه مهند بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجمه زارع

  1394 شهریور   ،  “بکارگیري نمونه برداري فشرده و الگوریتم ژنتیک  
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ات در شبکه کارا اطالع جمع آوري “ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  بوشهر، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهاره چوك زادگان

  1394 شهریور   ،  “با استفاده از نمونه برداري فشرده وفقی حسگر بیسیم 

  

که پروفی اي گذراي شبآثار خط یبررس “ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد محمد امین صادقی

  1394 شهریور   ،  ”حذف آن يباس در سیستم کنترل توزیع برق و راهها

  

 با استفاده عیشبکه توز بهبود عملکرد “ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یان فردحسین کریم

  1394 شهریور   ،  “پراکنده  دیبا منظور کردن  منابع تول  ییاز بازآرا

  

بکه توزیع وئیچ ها در شجایابی بهینه س “ 	، قدرت -ندسی برق ، گروه مه جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسالن گلستان

  1394 شهریور   ،  “ بوسیله برنامه نویسی مخروطی درجه دوم

  

ر د نانیاطم تیلتاژ و قابلو لیبهبود پروف “ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی اکبر اکبري

  1394 شهریور    ،  “  ریدپذیپراکنده تجد دیبا استفاده از منابع تول عیتوز يشبکه ها

  

ر شبکه د ریبرقگ یابیو جا يساز نهیبه “ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علیرضا  غواص

  1394 شهریور    ،  “ عیتوز ییهوا يها

  

ضرائب نفوذ  بکه توزیع باشآنالیز ولتاژ در  “ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرمدانشگاه آزاد اسالمی واحد  ، کارشناسی ارشد،حامد صادقی 

  1394 شهریور    ،  “ تولید پراکنده يسیستم ها يباال

  

با  عیوزتاژ در شبکه لتو يداریمطالعه پا “ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد وحید خادمی

  1394 شهریور   ،  ”پراکنده دیاحتساب منابع تول

  

الت حفرکانس در  يداریبهبود پا “ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد محمد حسن یزدانی

  1394   بان آ ،  ”وابسته به فرکانس یکیاستات يها و بارها DGبا حضور  يا رهیجز

  

 استفاده از ولتاژ با راتییتغ يجبرانساز“ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد احسان پورحسین

  1394 دي    ،  ”يشامل مزارع باد ي) در شبکه هاZSI( یمنبع امپدانس نورتریا

  

یتم ده از الگوره با استفابهینه سازي چندهدف“ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرمواحد  ، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمیمحمدعلی پویا

  1394 دي    ،  ”مجموع وزنی کلنی زنبور عسل مصنوعی براي کنترل بار فرکانس

  

تلفات  زيسا-نهیکم و اننیاطم تیبهبودقابل“ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهدي حیدري

  1394 دي    ،  ”ژنراتور زلید تیمکان و ظرف نییهمزمان با تع عیتوز ستمیس یتوان با بازآرائ

  

پراکنده  دینصب تول تیو محاسبه ظرف لیتحل“ 		، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد امید سبحانی

  1394 دي    ،  ”یدرجه دوم مخروط يزیبرنامه ربه روش  عیدر شبکه توز
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قدرت و  ستمیس نیب نهیبه يارائه رابط فاز“ 	، قدرت - ، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد احسان صادقی

  1394 دي    ،  ”متعادل و نامتعادل در نقطه اتصال يبا افت ولتاژ ها نیجهت مقابله آنال دیکروگریم

  

 هیپا DG يبرا يا رهیحالت جز صیتشخ“ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد عیسی نوروزپور

  1394 دي    ،  ”ثابت وابسته به فرکانس يمتصل شده به بارها ينورتریا

  

 يریبرگشت پذ تمیالگور يزسا نهیبه“ 	، الکترونیک -، گروه مهندسی برق  انسپید، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بنت الهدا مومنی

  1395 خرداد    ،  ”ییشگویو پ يبا استفاده از مرتب ساز ریتصاو نگیدر واترمارک

  

شخیص نوع ت اي بی روشهبررسی و ارزیا“ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابراهیم پیشگر

  1395 خرداد    ،  ”و مرتبه مدوالسیون هاي دیجیتال با روشهاي استخراج ویژگی

  

که تائیک در شبههاي فتوولمکان یابی نیروگا“ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد امین رحمانیان

  1395 رداد   م ،  ”توزیع برق سراسري با هدف کاهش تلفات

  

به  يباد روگاهیر ندولتاژ  يداریپا“ 		، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد حمیدرضا وطن خواه

  1395 شهریور    ،  ”statcom  لهیوس

  

ر سنکرون تاور موتوگش میکنترل مستق“ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد عادل رسولی نژاد

  1395 شهریور    ،  ”یقیتطب يکنترل کننده فاز لهیسه فاز بوس یرلوکتانس

  

از  با استفاده یر ابرطیفیقطعه بندي تصاو“ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  شیراز، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمیرا شفیعی

  1395 شهریور  ،  ”یري فعالالگوریم هاي یادگ

  

اژ در شبکه ولت لیوفاپر میتنظ“ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهدي بادیه پیماي جهرمی

  1395 شهریور  ،  ”)STATCOM( یکیانتقال به کمک جبران ساز توان استات يها

 
 يودروهاخو دشارژ  برنامه شارژ يسازنهیبه“ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرمآزاد اسالمی واحد  ، کارشناسی ارشد، دانشگاهعلی کاظمی

  1395 شهریور  ،  ”يدیهوشمند در حضور سلول خورش نگیپارک کی یبرق

 
سنسوري  شبکه هاي حلیلبررسی و ت“ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  شیراز، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد صادق بیات فرد

 1395 شهریور  ،  ”بیسیم وکاربرد آن در سیستم هاي هوشمند کنترل ترافیک

  

نرژي بر اآشکارساز  بررسی تاثیر خطاي“ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  شیراز، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مریم فضلی

  1395 شهریور   ، ”احتمال خاموشی در سیستم هاي رادیو شناختگر

  

در آنتن  دهنده فاز طراحی واحد شیفت“ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  شیراز، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد محسن مرادي

  1395 شهریور  ،  ”هاي آرایه اي به منظور شکل دهی بیم
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ی به اسونیک پزشکصاویر آلتربهبود ت“ 	، مخابرات -، گروه مهندسی برق  انعلوم و تحقیقات تهر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دکتري، ایمان الیاسی

  1395 شهریور  ،  ”کمک ترکیب روشهاي چند مقیاسی و فیلترینگ

  

 فایلا بهبود پروبتماد شبکه افزایش قابلیت اع“ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد عبداهللا چراغی

 1395 شهریور  ،  ”DGولتاژ و مکان یابی مناسب واحدهاي 

 
شارژ دبرنامه شارژ و  يسازنهیبه“ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد عبداهللا صحرایی

  1395 شهریور  ،  ”يدیهوشمند در حضور سلول خورش نگیپارک کی یبرق يخودروها

 
 ق با جایابیه توزیع برکاهش تلفات در شبک“ 		، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیاحسان برها

  1395 مهر  ،  ”بهینه ژنراتورهاي فتوولتائیک

 
 يکه هادر شب ویتتوان راک هنیبه صیتخص“ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرتضی بیگی

 1395  مهر ،  ”ولتاژ شبکه يداریبر پا دیانتقال با تاک

 
ساس ابر  زشبکهیر ستمیمدیریت س“ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مجتبی نجفی سیار

 1395 آبان  ،  ”ریپذ دیبرق تجد دیتول يواحدها

 
 با تجدید يربارگذا شیاکاهش تلفات و افز“ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یفرزاد روشنای

  1395 آبان  ،  ”برق عیتوز ستمیآرایش در س

 
ن نوسانات ر جهت جبرااینورتاستفاده از “ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابوالفضل برقی

 1395 آبان  ،  ”يبا مزارع باد يولتاژ در شبکه ها

 
درت متشکل قدر شبکه  دیتول يزیبرنامه ر“ 	، قدرت -، گروه مهندسی برق  جهرم، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی اکبر طحان

 1395  آذر ،  ”ذرات ازدحام يساز نهیبه روش به يو باد یحرارت یآب يروگاههایاز ن
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  : علمی، هیات هاي تحریریه، مجامع علمی و تخصصی يعضویت در انجمن ها

  

  گروه مهندسی برق - عضو دفتر جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی منطقه یک   -

   

  : طرح هاي پژوهشی برون دانشگاهی 

 
مقیاس بر ي کوچکیافتههاي ساختروش استاندارد انتقال داده “ محسن معصومی ، محمد علی مسندي شیرازي ، - 1

  .استان فارس ، شرکت مخابرات 88الی مهرماه  87، آذر ماه  “ GSMاستاندارد  (SMS) پیاماساس پروتکل سرویس کوتاه

 
 

اري جو وضعیت  استخراج، ذخیره و ارسال پیام کوتاه متن آالرم ها “محسن معصومی ، محمد علی مسندي شیرازي ،  - 2

،  1389الی دي ماه  1388، دي ماه  “ Nokia  شبکه موبایل استان فارس مبتنی بر تجهیزات شرکت BSC سایت هاي

  .شرکت مخابرات استان فارس

   
ي با میلیمتر رکانسی امواجفمخابره بیسیم امن داده در باند  “گرجیان ،  دمحسن معصومی، علی رفیعی و مهردا - 3

  1392، شرکت پاالیش پارسیان، آذر ”تابش آنتن هاي آرایه اياستفاده از الگوي 

  

 : دانشگاهی درونطرح هاي پژوهشی 

  

 طرح پژوهشی مورد حمایت دانشگاه آزاد اسالمی - 1

  

  ساخت کدك هاي سیگنال صحبت مبتنی بر 

- Waveform Coding: DPCM, ADPCM 
- Source Coding: Vocal tract modeling 
- Transform Coding: Speech compression using wavelets, Sub-band coding 

  طرح پژوهشی مورد حمایت دانشگاه آزاد اسالمی - 2

- Speech Enhancement Using Kalman Filters 

 طرح پژوهشی مورد حمایت شرکت مخابرات استان فارس - 3

رسال آنها از ای و شبکه موبایل استان فارس در بانک اطالعاتهاي  BSCها و  BTSذخیره آالرم هاي موجود بر روي 

  پیام کوتاه به افراد مختلفطریق 

  ات محتوطرح پژوهشی مورد حمایت دانشگاه آزاد اسالمی :  طراحی وبگاه دانشگاه مبتنی بر سامانه مدیری - 4

  ژوهه)(پ داده هاي پژوهشینرم افزاري مدیریت  سامانهطرح پژوهشی مورد حمایت دانشگاه آزاد اسالمی :  - 5

 ت دانشگاه آزاد اسالمی طرح پژوهشی مورد حمای - 6
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اده ا استفچند خروجی ب - تک خروجی و چند ورودي - بهبود قابلیت اطمینان در سیستم هاي مخابراتی تک ورودي 

 از ایجاد تنوع در سمت فرستنده مبتنی بر به کارگیري منظومه هاي متفاوت

   طرح پژوهشی مورد حمایت دانشگاه آزاد اسالمی - 7

  GSM) استاندارد SMSپیام (بر اساس پروتکل سرویس کوتاهاز راه دور  گردآوري داده و کنترل ابزار

  

 سمینارها :

  

 “خرداد  18- 17ز، ، ارائه شده در دومین همایش دانشجویی دانشگاه پیام نور شیرا”سیستم هاي چند حاملی مخابراتی

 .1385ماه  

 ) آرایه آنتن هاي سازگارAdaptive Array Antennaد ) سمینار کارشناسی ارش 

  

 : موارد عملی مورد عالقه

  

  طراحی و ساخت سیستم هاي جدید مخابراتی

  تهیه الگوریتم هاي عملی پردازش سیگنال

  

  : تجارب کاري

  

  طراحی و تعمیراتUPS  ، 1374- 1376در شرکت تکاپو ، شیراز 

  ، 1377- 1379طراحی سیستم هاي کنترل با کامپیوتر و اندازه گیري دقیق ، شرکت فارس اسکات ، شیراز 

  ، 1379- 1381راه اندازي آزمایشگاههاي رشته برق و مخابرات دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم، جهرم 

  راه اندازيISP در شرکت فراز فن فردا 

 کار با پردازنده هاي سیگنال در شرکت فارس اسکات 

 برنامه نویسی سیستمی در شرکت فارس اسکات 

 برنامه نویسی شبکه در شرکت فارس اسکات 
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 : هاي نرم افزاري  توانایی

  

  نرم افزارهاي عمومی - 1

 Microsoft Office (Excel, Word, Access, PowerPoint) 
 Pascal, C 

  

  نویسی  نرم افزار برنامه - 2

 Microsoft Visual Studio 
 Delphi programming 
 FoxPro 2.6 for DOS & Windows 
 SQL Server 
 C# 
 Microsoft Advanced Server 2008 

  نرم افزارهاي تخصصی - 3

 MATLAB 
 PSPICE & ORCAD 
 NS2, OPNET in Networks Analysis 
 Advanced Design System (ADS) for Microwave Circuits 

  

  

  : دانشگاهیتجارب تدریس 

 
)، آشنایی با 2(یزیک ف)، آزمایشگاه 1)، آزمایشگاه فیزیک (2)، فیزیک (1دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم : دروس فیزیک ( - 

)، شیوه ارائه 2رنامه نویسی (ب)، 1کامپیوتر، کارگاه کامپیوتر، نرم افزار عملی، مبانی الکترونیک ، سیستم عامل، برنامه نویسی (

، و سیستم ها گنالهاتجزیه و تحلیل سی)، 2مدار الکتریکی (، )1( الکتریکی مطالب علمی و فنی، معادالت دیفرانسیل، مدار

 ز مدارها، میدان و امواج،مدارهاي مخابراتی، طراحی فیلتر و سنت)، 3الکترونیک ()، 1)، الکترونیک (2، مخابرات ()1مخابرات (

، درنکنترل م،  روژهپمنابع تغذیه، کنترل ، ، آز مدار هاي مخابراتی، مهندسی ترافیک، مدیریت پروژه)1( آنتن، مایکروویو

 )1(، ماشین هاي الکتریکی سیستم هاي کنترل خطی

 

نی الکترونیک، مدارهاي )، مبانی الکترونیک ، آز مبا3)، فیزیک (2دانشگاه پیام نور جهرم دروس مبانی الکترونیک، فیزیک ( - 

  منطقی

 اده ها، سیستم عامل،)، کارگاه کامپیوتر، نرم افزار عملی، ساختمان د2دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا : دروس ریاضی (  - 

 ی فرکانس باال، طراحی مدارهاي الکترونیک(DSP)  )، پردازش سیگنالهاي گسسته3، الکترونیک ()1()، مخابرات 2مدار (

  

)، سیستم عامل، ساختمان 2، برنامه نویسی ( )1(دانشگاه آزاد اسالمی واحد سپیدان : دروس کارگاه کامپیوتر، برنامه نویسی  - 

 ارهاي الکترونیکی فرکانس باالطراحی مد، داده ها، شبکه هاي کامپیوتري، نرم افزار عملی

 

، تئوري اطالعات و )1()، مدارهاي الکتریکی، مخابرات 2انشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر : دروس مدار الکتریکی (د - 

 کدینگ، تئوري پیشرفته مخابرات، فرایندهاي اتفاقی
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)، 2)، مخابرات (1الها، مخابرات (شگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس : دروس تجزیه و تحلیل سیگندان - 

)، مدارهاي مخابراتی ، طراحی فیلتر و سنتز مدار، مباحث ویژه در مخابرات دیجیتال، پردازش سیگنالهاي 3الکترونیک (

 )3()، آز آنتن، آز الکترونیک 1، آز مدار هاي مخابراتی، آز مدار منطقی، آز مایکروویو ((DSP)  گسسته

 

)، میدان و امواج، آنتن، مایکروویو، فرایندهاي 1واحد کازرون: دروس ریاضی مهندسی، مخابرات ( دانشگاه آزاد اسالمی - 

 ، تئوري اطالعات و کدینگتصادفی، تئوري پیشرفته مخابرات، مخابرات سیار، روش تحقیق

 

یک کاربردي، مدارهاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان: دروس منابع تغذیه، خطوط انتقال، مدارهاي منطقی، الکترون - 

 الکترونیکی، آز مدار مجتمع خطی، آز مدار هاي مخابراتی، آز سیستم هاي کنترل خطی

 

دانشگاه مالک اشتر شعبه شیراز : دروس شبکه انتقال داده ها، مهندسی ترافیک در شبکه هاي مخابراتی، نگهداري و بهره  - 

سوئیچ هاي پرظرفیت، نگهداري و بهره برداري سوئیچ هاي برداري سوئیچ هاي کم ظرفیت، نگهداري و بهره برداري 

  )، اصول سوئیچینگ تلفن، شبکه هاي ارتباطی نسل جدید2)، نگهداري و بهره برداري سوئیچ هاي پرظرفیت (1پرظرفیت (

(NGN)اري، جنگ الکترونیک، سیکرهاي راد، سیستم هاي مخابراتی نوري، کارگاه مخابرات سیار، اصول مخابرات آنالوگ 

 

 موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز: طراحی فیلتر و سنتز مدارها - 

 

 اندازه گیري الکتریکی )،2و ( )1هندسی برق، مدارهاي الکتریکی (دروس مبانی م : دانشگاه پیام نور شیراز - 

 

شناسی ارشد موسسه آموزش عالی فاضل : کالس کنکور کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل سیستم ها، کالس کنکور کار - 

 الکترونیک، کالس کنکور کارشناسی ارشد مدارهاي الکتریکی

  

و رمز نگاري  اصول، اصول مخابرات ، (مخابرات دیجیتال)  2مخابرات : دروس الکترونیکیدانشگاه آزاد اسالمی واحد - 

   تئوري اطالعات و کدینگ

  

  خمین، تئوري ت ئوري اطالعات و کدینگت ،اصول سیستم هاي رادار : دروس نیریزدانشگاه آزاد اسالمی واحد - 

  

 مهندسی بخش ومباحث ویژه (گرایش طراحی : دروس کارخانجات مخابراتی ایران (شیراز) مرکز علمی کاربرديدانشگاه  - 

BSS و مباحث ویژه (گرایش طراحی و مهندسی بخش شبکه تلفن همراه (NSS شبکه  و طراحی هسته )شبکه تلفن همراه

  )  IPجدید (تمام 

  

  اخت راداراصول رادار ، تکنولوژي هاي س: دروس صنایع مخابرات راه دور (شیراز) مرکز علمی کاربرديدانشگاه  - 

 

 ینگتئوري اطالعات و کد، تئوري تخمین، اصول سیستم هاي راداردروس  نیریز:آزاد اسالمی واحد دانشگاه - 

  

  

 




