
 دانشکده کامپیوتر 96-97اساتید راهنمای سال تحصیلی 

 
  

1 
 

 سیستم های کامپیوتریمعماری مهندسی  کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری و 

 
 نام و نام خانوادگی استاد ضا نمازیآقای دکتر  علیر

 دانشگاه دانشگاه تهران

 طراحی سیستمهای تحمل پذیر اشکال 

  کم توانطراحی سیتمهای 

 زمانبندی وظایف در سیستمهای بالدرنگ 
 

 زمینه تحقیقاتی

Namazi.a.r@gmail.com ایمیل 
                              

 نام و نام خانوادگی استاد آقای  دکتر  میثم عبداللهی

 دانشگاه تهران دانشگاه

 الکتریکی و نوری( شبکه های روی تراشه( 

 و تحمل پذیر اشکال طراحی سیستمهای نهفته 

  زمان بندی وظایف در سیستم های نهفته وHPC 

  محاسبات ابری وIOT 

 زمینه تحقیقاتی

Meisam.abdollahi@gmail.com ایمیل 
 

 خانوادگی استادنام و نام  آقای  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 آقای دکتر 

 دانشگاه دانشگاه تهران 

 یبیمحاسبات تقر (Approximate Computing) 

 فشرده اریبس یمدارها یطراح (VLSI) 

 تراشه یرو یها شبکه (NoC) 

 کم توان یمدارها یطراح (Low Power) 

 ناهمگام یمدارها یطراح (Asynchronous) 

 زمینه تحقیقاتی

mo.mirzaei@ut.ac.ir  ایمیل 
 

 نام و نام خانوادگی استاد دکتر هادی خانیآقای 

 دانشگاه نشگاه تهرانمعماری کامپیوتر، دادکترای 

  ابریرایانش 

  اشیااینترنت 

 زمینه تحقیقاتی

 ایمیل 

 

 نام و نام خانوادگی استاد آقای دکتر فاضلی

 دانشگاه دکترای معماری

 Reliability Issues in VLSI Circuits and Emerging Technology: Soft 
Errors, Process Variation 

 Reliability Modeling & Estimation: Analytical and Experimental 
Approaches 

 Fault-Tolerant Embedded Processors: Architectural and System Level 
Approaches 

 Reliability Issues in Data Storage Systems: Solid-State Disc Drives, 
Non-Volatile Memories 

 Low Power Circuits & Systems Design 
 

 زمینه تحقیقاتی

m_fazel@iust.ac.ir ایمیل 

                              

 نام و نام خانوادگی استاد آقای  دکتر  محمد تقی عدل

 دانشگاه دانشگاه تهران

 Asynchronous Circuits 
 GALS 
 Synchronous elastic systems 
 Interconnection on-chip 

 زمینه تحقیقاتی

mailto:mo.mirzaei@ut.ac.ir
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 Performance Analysis 
 Cloud Computing  
 Virtualization 
 Internet of Things 
 Network on Chip 
 Approximation 

 

taghi.adl@gmail.com ایمیل 
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 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

 
 نام و نام خانوادگی استاد آقای دکتر کاوه پاشایی

 دانشگاه دانشگاه تهران

 بینی پیش و تشخیص کالسترینگ، بندی، کالس پردازش، پیش شامل کاوی داده 

  هیبرید و همزمان شده، توزیع موازی، های داده پایگاه 

  بیومتریکی هویت تصدیق و تشخیص تصویر پردازش 

 

 زمینه تحقیقاتی

k.pashaei@hotmail.com ایمیل 
 

 نام و نام خانوادگی استاد پورامینیآقای دکتر جعفر 

 دانشگاه دانشگاه قم

کاوی متن  

کاوی داده  

ویژگی کاهش های روش  

موازی پردازش   

 تکاملی های الگوریتم

 زمینه تحقیقاتی

pouramini@yahoo.com ایمیل 
 

 نام و نام خانوادگی استاد خانم دکتر اعظم اصیلیان

 دانشگاه دانشگاه کاشان

 کاوی داده 

 ماشین بینایی و تصویر پردازش 

 بهینه سازی چند هدفه 

 الگوریتم های تکاملی 

 

 زمینه تحقیقاتی

asilian.b@gmail.com ایمیل 
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 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

 

 

 نام و نام خانوادگی استاد قای دکتر موسوی رادآ

 دانشگاه دانشگاه کاشان

 پردازش تکاملی 

 شناسایی آماری الگو و یادگیری ماشین 

  بینایی ماشینپردازش تصویر و 

 زمینه تحقیقاتی

 jalalmoosavirad@gmail.com ایمیل 
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 مهندسی فناوری اطالعات گرایش تجارت الکترونیک

 
 

 

 

 نام و نام خانوادگی استاد خانم دکتر لیال اسماعیلی

الکترونیکرایش تجارت گ -دانشگاه صنعتی امیرکبیر  دانشگاه 

 اجتماعی تجارت 

 تجاری نامتجانس اجتماعی های شبکه تحلیل  

 تجاری نامتجانس اجتماعی های شبکه در همپوشان اجتماعات کشف  

 تجاری نامتجانس اجتماعی های شبکه در پیوند بینی پیش  

 اجتماعی تجارت بستر در نفوذ بیشینهسازی در تاثیرگذار عناصر کشف  

 تجاری فرایندهای مدل کشف و فرایندکاوی  

 اجتماعی های شبکه تحلیل بر مبتنی گر توصیه سیستمهای  

 تجاری فرایندهای خاص طور به و کار و کسب فرایندهای بازمهندسی 

 الکترونیکی تجارت های سیستم مهندسی 

 

 زمینه تحقیقاتی

Esmaeili.lhe@gmail.com ایمیل 

 

 نام و نام خانوادگی استاد خانم دکتر آزاده منتظری

قم دانشگاه  دانشگاه 

 تصویر پردازش 

 کاوی داده 

 بیوانفورماتیکی های سیستم 

 هوشمند یار تصمیم های سیستم 

 الکترونیک تجارت 

 نگاریرمز و امنیت 

 سازی شبیه های سیستم 

 پیشرفته ریاضیاتی های لگوریتما 

 زمینه تحقیقاتی

montazeri_azadeh@yahoo.com ایمیل 

mailto:Esmaeili.lhe@gmail.com
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 نام و نام خانوادگی استاد نیکنامآقای دکتر 

 دانشگاه الکترونیک تجارت گرایش -قم دانشگاه

  زمینه تحقیقاتی 

 ایمیل 

 

 نام و نام خانوادگی استاد قای دکتر موسوی رادآ

 دانشگاه دانشگاه کاشان

 پردازش تکاملی 

  یادگیری ماشینشناسایی آماری الگو و 

 پردازش تصویر و بینایی ماشین 

 زمینه تحقیقاتی

 jalalmoosavirad@gmail.com ایمیل 
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 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

 
  

 نام و نام خانوادگی استاد خانم دکتر اعظم اصیلیان

 دانشگاه گرایش هوش مصنوعی -دانشگاه کاشان

 کاوی داده 

 ماشین بینایی و تصویر پردازش 

 الگو آماری شناسایی 

 بهینه سازی چند هدفه 

 

 زمینه تحقیقاتی

asilian.b@gmail.com ایمیل 

  

 نام و نام خانوادگی استاد قای دکتر موسوی رادآ

 دانشگاه کاشاندانشگاه 

 پردازش تکاملی 

 شناسایی آماری الگو و یادگیری ماشین 

 پردازش تصویر و بینایی ماشین 

 

 زمینه تحقیقاتی

jalalmoosavirad@gmail.com ایمیل 

  

 نام و نام خانوادگی استاد خانم  دکتر نسرین کالمیان

 دانشگاه خواجه نصیر دانشگاه دکترای برق، گرایش کنترل، 

 طراحی سیستمهای فازی 

 شبکه های عصبی 

 طراحی سیستمهای فازی 

 طراحی سیستمهای تشخیص و شناسایی عیب 

 طراحی سیستمهای تحمل پذیر عیب 

 سیستمهای تصادفی 

 رباتیک 

 شناسایی الگو 

 زمینه تحقیقاتی

nkalamian@gmail.com ایمیل 
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 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

 

 

 نام و نام خانوادگی استاد خانم  دکتر وحیده رشادت

 دانشگاه دانشگاه مالک اشتر

 )پردازش زبان طبیعی)جستجو و بازیابی اطالعات، استخراج اطالعات و روابط، پردازش متن و آنتولوژی 

 ساخت و کاربرد و طراحی الگوریتم ها 

  شدهپایگاه داده توزیع 

 

 زمینه تحقیقاتی

v_reshadat@yahoo.com ایمیل 
 

 نام و نام خانوادگی استاد خانم دکتر مریم خانی

گرایش کنترل دکترای برق  دانشگاه 

 زمینه تحقیقاتی عصبیه شبک 

m_khanii@yahoo.com ایمیل 

 

رجیدکتر مونا فخانم   نام و نام خانوادگی استاد 

، دانشگاه علم و صنعتگرایش کنترل دکترای برق  دانشگاه 

  هوشمندکنترل 

  عصبیکنترل 

 رباتیک 

  الگوشناسایی 

 زمینه تحقیقاتی

faraji_mona@yahoo.com ایمیل 

mailto:v_reshadat@yahoo.com

