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 سیستم های کامپیوتریمعماری مهندسی  کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری و 

 
 نام و نام خانوادگی استاد ضا نمازیدکتر  علیر

 دانشگاه دانشگاه تهران

 طراحی سیستمهای تحمل پذیر اشکال 

 کم توان طراحی سیتمهای 

 زمانبندی وظایف در سیستمهای بالدرنگ 
 

 زمینه تحقیقاتی

Namazi.a.r@gmail.com ایمیل 
                              

 نام و نام خانوادگی استاد دکتر  میثم عبداللهی

 دانشگاه دانشگاه تهران

  الکتریکی و نوری(شبکه های روی تراشه( 

 طراحی سیستمهای نهفته و تحمل پذیر اشکال 

  زمان بندی وظایف در سیستم های نهفته وHPC 

  محاسبات ابری وIOT 

 زمینه تحقیقاتی

Meisam.abdollahi@gmail.com ایمیل 
 

 استادنام و نام خانوادگی  دکتر محمد بهارلو

 دانشگاه دانشگاه تهران

 طراحی سیستمهای نهفته 

 طراحی شبکه های میان ارتباطی روی تراشه 

 طراحی شبکه های کامپیوتری 

o آگاه از توان 

o پرسرعت 

o قابل اطمینان 

o چالشهای نسل جدید 

 

 زمینه تحقیقاتی

Amirmohammad.baharloo@gmail.com ایمیل 
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 سیستم های کامپیوتری معماریمهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری و
 

 

 نام و نام خانوادگی استاد میرزاییمحمد دکتر  

 دانشگاه دانشگاه تهران 

 محاسبات تقریبی (Approximate Computing) 

 طراحی مدارهای بسیار فشرده (VLSI) 

 شبکه های روی تراشه (NoC) 

 طراحی مدارهای کم توان (Low Power) 

 طراحی مدارهای ناهمگام (Asynchronous) 

 زمینه تحقیقاتی

mo.mirzaei@ut.ac.ir  ایمیل 
 

 نام و نام خانوادگی استاد دکتر مهدی مصفا 

 دانشگاه دانشگاه تهران

1. Formal and Functional Verification 

2. Network on Chip (synchronous and GALS) 

3. Performance Evaluation of Digital Systems 

4. Dependable System Design (reliable and fault tolerant, low power, 

asynchronous design) 

5 . Security and Cryptography (hardware and software design, analysis) 

 زمینه تحقیقاتی

meh6363@gmail.com,m.msoaffa@alumni.ut.ac.ir  ایمیل 
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 و هوش مصنوعی  مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

 

 نام و نام خانوادگی استاد موسوی رادجالل الدین دکتر 

 دانشگاه دانشگاه کاشان

 پردازش تکاملی 

 شناسایی آماری الگو و یادگیری ماشین 

 پردازش تصویر و بینایی ماشین

 زمینه تحقیقاتی

jalalmoosavirad@gmail.com  ایمیل 
 

 نام و نام خانوادگی استاد دکتر آرش خسروی

 دانشگاه مالزی

 مدیریت دانش 

 انفورماتیک پزشکی و تشخیص بیماری 

 سیستم های پیشنهاد دهنده 

 متن کاوی در زمینه های تحلیل احساسات 

 هوش تجاری و تجارت الکترونیک 

 زمینه تحقیقاتی

Khosravi.280@gmail.com ایمیل 
 

 نام و نام خانوادگی استاد دکتر جعفر پورامینی

 دانشگاه دانشگاه قم

 متن کاوی 

 داده کاوی 

  های کاهش ویژگیروش 

 پردازش موازی  

 الگوریتم های تکاملی 

 زمینه تحقیقاتی

pouramini@yahoo.com ایمیل 
 

 نام و نام خانوادگی استاد  دکتر فاطمه عبادی فر

کاشاندانشگاه   دانشگاه 

 Cloud computing 

 Fog computing 

 

 زمینه تحقیقاتی

ebadifard.fatemeh@gmail.com ایمیل 
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 فناوری اطالعات گرایش تجارت الکترونیک مهندسی

 
 

 

 

 نام و نام خانوادگی استاد خانم دکتر آزاده منتظری

 دانشگاه دانشگاه قم

 تصویر پردازش 

 کاوی داده 

 بیوانفورماتیکی های سیستم 

 هوشمند یار تصمیم های سیستم 

 الکترونیک تجارت 

 رمزنگاری و امنیت 

 سازی شبیه های سیستم 

 پیشرفته ریاضیاتی های الگوریتم

 زمینه تحقیقاتی

montazeri_azadeh@yahoo.com ایمیل 

 

 نام و نام خانوادگی استاد آقای دکتر آرش خسروی

 دانشگاه 

 مدیریت دانش 

 انفورماتیک پزشکی و تشخیص بیماری 

 سیستم های پیشنهاد دهنده 

 متن کاوی در زمینه های تحلیل احساسات 

 هوش تجاری و تجارت الکترونیک 

 زمینه تحقیقاتی

Khosravi.280@gmail.com ایمیل 

  

 نام و نام خانوادگی استاد خانم دکتر زرافشان

 دانشگاه 

 اینترنت اشیا 

 رایانش ابری 

 زمینه تحقیقاتی

fzarafshan@gmail.com ایمیل 
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 نام و نام خانوادگی استاد آقای دکتر نیکنام

 دانشگاه گرایش تجارت الکترونیک -دانشگاه قم

 هوش تجاری 

 داده کاوی 

 ذخیره و بازیابی اطالعات وب 

 تحقیقاتی زمینه

niknam.znt@gmail.com ایمیل 

 

 نام و نام خانوادگی استاد قای دکتر موسوی رادآ

 دانشگاه دانشگاه کاشان

 پردازش تکاملی 

 شناسایی آماری الگو و یادگیری ماشین 

 پردازش تصویر و بینایی ماشین 

 تحقیقاتیزمینه 

 jalalmoosavirad@gmail.com ایمیل 
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