نام خانوادگی
ونام

دانشکده

مرتبه

عنوان برنامه تحقیقاتی

علمی

اولویتهای برنامه تحقیقاتی

آدرس صفحه وب

مهندسی مکانیک
احمدی کیا

 -1حل معادالت جريان سیال و انرژی در بافت زنده به صورت عددی و تحلیلی
فنی مهندسی

دانشیار

افشاری ابراهیم فنی مهندسی

دانشیار

فنی مهندسی

استاديار

فنی مهندسی

دانشیار

فنی مهندسی

دانشیار

دينامیك برخورد ،مكانیك اسیب

پورسینا مهرداد فنی مهندسی

دانشیار

سیستم های انتقال قدرت و شكل دهی فلزات

حسین

آريايی علیرضا

انتقال حرارت زيستی ،مدلسازی آلودگی هوا

 -2مدلساز پراکتش آلودگی هوا در مقیاسهای میكرو (نواحی کوچك) و مزو

https://engold.ui.ac.ir/~ahmadikia/

(شهر ،استان و کشور) و تعیین غلظت آالينده ها با نرم افزارهای مرتبط
بومی سازی و توسعه فن آوری ذخیره سازی انرژی
تجديد پذير

شناسايی ،تحلیل و کنترل سیستمهای ارتعاشی

 -1پیل سوختی
 -2الكترواليزر

https://engold.ui.ac.ir/~e.afshari/

 -3ذخیره سازی انرژی
 -1شناسايی و تحلیل سیستم های ارتعاشی،
 -2استحصال انرژی،

https://engold.ui.ac.ir/~ariaei/

 -3دينامیك و کنترل سازه ها.
 -1طراحی ،ساخت و توسعه فناوری سیستم های ذخیره انرژی الكتروشیمیايی و
بنی اسدی
احسان

بومی سازی و توسعه فن آوری ذخیره سازی انرژی
تجديد پذير

حرارتی
 -2بومی سازی دانش فنی در حوزه سیستم های استحصال انرژی خورشیدی و

https://engold.ui.ac.ir/~e.baniasadi/

زمین گرمايی
 -3بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و صنعت
 -1توسعه وتكمیل آزمايشگاهها و کارگاههای مورد نیاز برای انجام تحقیقات

بهشتی حمید

پیشرفته در حوزه مكانیك برخورد
 -2مكانیك آسیب

https://engold.ui.ac.ir/~hamid.beheshti/

 -3مواد پیشرفته از قبیل انواع کامپوزيتها،نانوکامپوزيتها و مواد هوشمند

 -1تعیین سفتی درگیری چرخ دنده های مخروطی با استفاده از منحنی
اسفريكال اينولوت
 -2بهینهسازی نوسانهای خروجی کاهندههای سیكلويیدی دو مرحلهای با تكیه
بر مدل دينامیكی
 -3بررسی عیوب چرخ دنده ها

https://engold.ui.ac.ir/~poursina/

-۱ارتعاشات سیستم های مكانیكی
فنی مهندسی

دانشیار

کنترل و ارتعاشات سیستم های مكانیكی

ترابی کیوان

فنی مهندسی

دانشیار

مطالعه و شبیه سازی رفتار مكانیكی مواد

فنی مهندسی

استاديار

فنی مهندسی

دانشیار

دستان علیرضا فنی مهندسی

استاديار

فنی مهندسی

استاديار

حاجی ابوطالبی
فرهاد

-2کنترل ارتعاشات سیستم های مكانیكی

https://engold.ui.ac.ir/~k.torabi/

-۳کنترل سیستم های دينامیكی ( رباتها)
 -1مكانیك آسیب و شكست
 -2مدل سازی به روش اجزای محدود

https://engold.ui.ac.ir/~f.hajiaboutalebi/

 -3مطالعه فرآيندهای شكل دهی حجمی و ورقی فلز
 -1تعیین پارامترهای معادله متشكله غیرهمسانگرد برای ماده هايپراالستیك
تقويت شده با فیبر

حسن پور
کوروش

بهکارگیری معادالت متشكله مواد هايپراالستیك

 -2بهکارگیری روش میدان فازی جهت تحلیل رفتار مواد ناهمسانگرد متشكل از

تقويت شده با فیبر در پیشبینی رفتار آنها

دو فاز جداگانه

https://engold.ui.ac.ir/~hasanpour/

 -3استفاده از مواد هايپراالستیك تقويت شده با فیبر در ساخت عملگرهای
رباتیكی
 -1مدلسازی المان محدود آسیب و شكست کامپوزيتهای زمینه پلیمری،
حیدری رارانی
محمد

رفتار و ساخت کامپوزيتهای زمینه پلیمری

 -2توسعه فناوری ساخت افزايشی (چاپ سه بعدی) پلیمرها و کامپوزيتهای
پلیمری،

https://engold.ui.ac.ir/~m.heidarirarani/

-3طراحی ،تحلیل ،بهینه سازی و ساخت سازههای کامپوزيتی.

شبیه سازی عددی جريان سیال ،انتقال حرارت و
پخش ذرات در کاربردهای مهندسی و پزشكی

 -1مطالعه عددی سیستم تنفسی و دستگاه دفع ادار در بدن انسان
 -2مدلسازی عددی پخش آلودگی هوا در مقیاس شهری و منطقه ای

https://ardastan.ir/

 -3شبیه سازی عددی سیستم های تهويه صنعتی به ويژه در تونل ها
 -1طراحی سیستمهای کنترلی مدرن و يادگیری ماشین
 -2طراحی و بكارگیری سیستمهای رباتیك در سیستمهای نوين جراحی ،

شهبازی حامد

کنترل و پايش سیستمهای رباتیك و مكاترونیك در
محیط های انسانی

توانبخشی ،ناوبری و نقشه برداری
 -3طراحی و ساخت سیستمهای جمع اوری و پردازش اطالعات از فعالیتهای
روزمره و سنسورهای تشخیص بیماری ،تحلیل ،استخراج اطالعات و طراحی
سیستمهای خبره پردازش اطالعات به منظور تحلیل عیب در سیستمهای مختلف
نظیر سیستمهای انتقال قدرت

https://engold.ui.ac.ir/~shahbazi/

 -1مدل سازی انتشار آلودگی در محیطهای شهری با استفاده از روش شبیهسازی
گردابههای بزرگ
ضیايی راد

فنی مهندسی

دانشیار

فوالدی نوربخش فنی مهندسی

دانشیار

کريم پور حسین فنی مهندسی

استاديار

مسعود

شبیهسازی عددی محاسبات سريع و اندازه گیری

 -2شبیهسازی جريان و انتقال حرارت در کاربردهای مختلف جريان با سیال عامل

تجربی جريان سیال آشفته در کاربردهای مختلف

نانوسیال

https://engold.ui.ac.ir/~m.ziaeirad/

 -3استفاده از دينامیك سیاالت محاسباتی برای شبیهسازی جريان در
سیستمهای انرژی تجديدپذير
 -1طراحی و بهینهسازی پهپادهای بلندپرواز-دوربرد ،و موشكهای کروز ماورای
طراحی و بهینهسازی وسايل پرنده و سامانههای

صوت

پیشرانش مربوطه

 -2طراحی و بهینهسازی سامانههای پیشرانش ماورای صوت هواتنفسی،

https://engold.ui.ac.ir/~n.fouladi/index.html

 -3طراحی و بهینهسازی سامانة سوخترسانی وسايل پرندة سرنشیندار.
 -1طراحی سیستمهای کنترل غیر خطی و يادگیری ماشین
کنترل و پايش سیستمهای رباتیك و مكاترونیك در
محیط ها با حضور انسان

فنی مهندسی

استاديار

شبیه سازی و بهینه سازی راندمان انرژی تجهیزات

فريبرز
مرتضوی بك

فنی مهندسی

دانشیار

فنی مهندسی

استاديار

ملك زاده مريم فنی مهندسی

دانشیار

مهدی

 -3پايش وضعیت هوشمند ،تحلیل ،استخراج اطالعات و طراحی سیستمهای

https://engold.ui.ac.ir/~h.karimpour/

خبره پردازش اطالعات به منظور تحلیل عیب در سیستمهای مختلف نظیر
سیستمهای انتقال قدرت
 -1شبیه سازی و بهبود انتقال حرارت در کلكتورهای خورشیدی ترکیبی

کريمی
طالخونچه

 -2ربات ها در تعامل با انسان و هدايت و ناوبری ربات ها در محیط

طراحی ،هدايت ،کنترل ،ناوبری و تست وسايل
دينامیكی

(حرارتی-فتوولتايیك)
 -2ارزيابی فنی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در صنايع مختلف

http://eng.ui.ac.ir/~f.karimi

 -3بهینه سازی مصرف انرژی در تجهیزات انرژی بر صنايع مختلف
 -1هدايت ،کنترل و ناوبری اجسام پرنده
 - 2طراحی بهینه چند موضوعی

http://eng.ui.ac.ir/~ma.mortazavi

 -3طراحی و تست مدل متشابه دينامیكی پرواز آزاد
 -1مدلسازی و شبیهسازی عددی جريان سیال و انتقال حرارت درون بافتهای
زنده

مشرف
دهكردی مهدی

توسعه و کاربرد روش های عددی و تحلیلی برای

 -2توسعه و کاربرد روشهای عددی برای شبیهسازی جريان سیال چند فازی

مدلسازی جريان سیال و انتقال حرارت

درون محیطهای آزاد و متخلخل

https://engold.ui.ac.ir/~m.mosharaf/

 -3مطالعه و کاربرد روشهای هوش مصنوعی به خصوص روشهای يادگیری
ماشین برای پیشبینی رفتار نانو سیاالت
 -1طراحی و پیاده سازی کنترلرهای غیرخطی مقاومبا توجه به محدوديت ها
هدايت ،ناوبری و کنترل سامانه های هوافضايی

 -2ايجاد بسترهای مناسب يرای پیاده سازی کنترلرها و ارتقا بسترهای موجود
 -3تحقیقات به روز در زمینه کنترل و ساخت ماهواره و ربات

https://engold.ui.ac.ir/~m.malekzadeh/

 -1توسعه  ،طراحی و ساخت سیستمهای تولید از طريق فناوريهای ديجیتالی،
مهشید رسول

ساخت و تولید و مدلسازی ديجیتال

فنی مهندسی

استاديار

فنی مهندسی

استاديار

فنی مهندسی

استاديار آينده نگاري راهبردي ،آينده پژوهي و مطالعات فناوري

فنی مهندسی

استاديار آينده پژوهي و آينده نگاري

ماشینهای هوشمند ،تكنولوژی سنسور ،رباتها و ...
 -2طراحی و ساخت ماشینهای دقیق

https://engold.ui.ac.ir/~r.mahshid/

 -3ساخت و تولید به روش افزايشی
 -1طراحی سیستمهای کنترلی مدرن و يادگیری ماشین
 -2طراحی و بكارگیری سیستمهای رباتیك در سیستمهای نوين جراحی ،
هاديان جزی
شهرام

کنترل و پايش سیستمهای رباتیك و مكاترونیك در
محیط های انسانی

توانبخشی ،ناوبری و نقشه برداری
 -3طراحی و ساخت سیستمهای جمع اوری و پردازش اطالعات از فعالیتهای

https://engold.ui.ac.ir/~s.hadian/+F13:F27

روزمره و سنسورهای تشخیص بیماری ،تحلیل ،استخراج اطالعات و طراحی
سیستمهای خبره پردازش اطالعات به منظور تحلیل عیب در سیستمهای مختلف
نظیر سیستمهای انتقال قدرت
مهندسی صنایع

ذاکری علی

طاهری دمنه
محسن
عتیقه چیان

فنی مهندسی

استاديار

بهينه سازي سيستم هاي توليدي و خدماتي

کیانفر کامران

فنی مهندسی

استاديار

بهينه سازي سيستمهاي توليدي و خدماتي

گلی علیرضا

فنی و مهندسی

استاديار

آرزو

-1آينده نگاري راهبردي ،آينده نگاري فناوري و سازمان هايِ آينده
-2سيستم هاي پيشنگر ،سناريونويسي و مطالعات فناوري
-3آينده پژوهي ،تصاوير آينده و اميد اجتماعي
 -1آينده نگاري فناوري ،انقالب صنعتي چهارم و تحول ديجيتال
 -2تخيل اجتماعي ،اميد اجتماعي و تغيير اجتماعي
 -3آينده نگاري راهبردي ،كارآفريني فناورانه و نوآوري
 -1مدل سازي و بهينه سازي سيستم هاي خدماتي
 -2مدل سازي و بهينه سازي سيستم هاي توليدي
-3علوم داده در بهينه سازي سيستم ها
 -1برنامه ريزي و بهينه سازي سيستم هاي توليدي
 -2برنامه ريزي و بهينه سازي سيستم هاي خدماتي
-3تصميم گيري در بازارهاي مالي

https://astold.ui.ac.ir/~a.zackery

https://astold.ui.ac.ir/~m.taheri/

https://aseold.ui.ac.ir/~a.atighehchian/

https://engold.ui.ac.ir/~k.kianfar

 -1برنامه ريزی و بهینه سازی سیستم های تولیدی
 -2برنامه ريزی و بهینه سازی سیستم های خدماتی
بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی

 -3کاربرد هوش مصنوعی و علم داده در تصمیم سازی

مهندسی شیمی

https://engold.ui.ac.ir/~goli.a/

بهشتی مسعود فنی مهندسی

دانشیار

بهينه سازي و اصالح فرايندها در راستاي كاهش مصرف
انرژي در فرايندهاي شيميايي

 -1مميزي انرژي فرايندها ي شيميايي
 -2مطالعات در زمينه تحليل عيب يابي اتالفات انرژي در فرايندهاي شيميايي
 -3بررسي و امکان سنجي بهينه سازي فرايند در راستاي كاهش مصرف انرژي

فنی مهندسی

استاد

توسعه فناوريهاي جديد مرتبط با شيرين سازي آب دريا،
توسعه روشهاي تثبيت كربن دي اكسيد و ساير گازهاي
آالينده ،بهسنه سازي مصرف انرژي

 -1توسعه سامانه هاي نمکزدايي رطوبت زني-رطوبت زدايي
 -2توسعه سامانه تلفيقي الکترودياليز با باطري فلز-هوا با استفاده از كاتد هوا و بايوكاتد
 -3توسعه روشهاي زيستي و شيميايي جهت تثبيت و تبديل گازهاي آالينده

فنی مهندسی

استاديار

فنی مهندسی

استاديار

فنی مهندسی

استاد

حاتمی پور
محمدصادق

حجت محمد
خادمی محمد
حسن

رحیمی امیر

ساری عطاء اله فنی مهندسی

سلیمانی نظر
علیرضا
فرهاديان
اصفهانی مهرداد

 -1دستيابي به دانش فني و توسعه سامانه هاي نوين جذب سطحي
توسعه سامانه هاي نوين جذب سطحي براي كاهش انتشار
 -2كاهش انتشار دي اكسيد كربن  ،شيرين سازي و استحصال آب
دي اكسيد كربن و استحصال آب
 -3بهينه سازي و تحليل انرژي
 -1توسعه و بهبود فرآيند
مدلسازي ،شبيه سازي و بهينه سازي راكتورهاي شيميايي  -2تجميع حرارتي و صرفه جويي در انرژي
 -3گازي سازي زيست توده
 -1توسعه فناوري كاربرد روش اكسيداسيون پيشرفته در حذف گازهاي آالينده اكسيدهاي
گوگرد و نيتروژن در فاز مايع
مطالعات مرز دانشي و توسعه فناوري كاربرد روش
 -2توسعه فناوري كاربرد روش اكسيداسيون پيشرفته در حذف گازهاي آالينده اكسيدهاي
اكسيداسيون پيشرفته در فرايندهاي حذف گازهاي آالينده و
گوگرد و اكسيدهاي نيتروژن در فاز گاز
تصفيه پساب هاي صنعتي
 -3توسعه فناوري كاربرد روش اكسيداسيون پيشرفته در حذف آالينده هاي پساب ها و
آب هاي صنعتي

مطالعه آزمايشگاهي و نظري فرايندهاي تبديل حاملهاي
استاديار كربن و هيدروژن به مواد داراي ارزش افزوده :بررسي
كاتاليستي -سينتيکي و راكتوري ،مدل هاي مبتني بر داده

 -1توليد هيدروژن و گاز سنتز
 -2توليد الفين هاي سبک
 -3توليد سوخت هاي مايع

http://eng.ui.ac.ir/~m.behshti

https://engold.ui.ac.ir/~hatami/

https://engold.ui.ac.ir/~m.hojjat/

https://engold.ui.ac.ir/~m.khademi/

https://engold.ui.ac.ir/~rahimi/

http://eng.ui.ac.ir/~a.sari

فنی مهندسی

دانشیار

توسعه و كاربرد نانومواد در صنايع شيميايي

-1كاربرد نانوفتوكاليستها براي فرآيندهاي اكسيداسيون پيشرفته در تصفيه آب و فاضالب
-2كاربرد سامانه هاي ميکروفلوئيديک براي سنتز نانوحامل هاي دارويي جديد
-3كاربرد نانوسيال ها در بهبود انتقال حرارت جابجايي

https://engold.ui.ac.ir/~asolaimany/

فنی مهندسی

دانشیار

توسعه فنآوريهاي نوين تصفيه آب و فاضالب

 -1فرآيند اكسيداسيون پيشرفته در تصفيه آب و فاضالب
 -2فرآيند تصفيه زيستي در تصفيه آب و فاضالب
 -3بکارگيري سنسورها (پايش به هنگام) در شناسايي آالينده هاي آب

https://engold.ui.ac.ir/~m.farhadian/

گشادرو امیر

معینی جزنی
امید

فنی مهندسی

فنی مهندسی

مالعباسی پیام فنی مهندسی
نوارچیان
امیرحسین
همايون فال
مريم

فنی مهندسی

فنی مهندسی

 -1پيش فرآوري ،مشخصه يابي و تبديل توده زيستي به انرژي هاي تجديد پذير و
محصوالت با ارزش افزوده
 -2استفاده از روش هاي جداسازي با هدف اصالح ويژگي هاي توده زيستي ،بهبود بازده
استاديار بازيابي منابع تجديد پذير و پااليش زيستي
تبديل زيست توده به محصوالت مورد نظر ،حذف آالينده ها و تركيبات بازدارنده و يا
افزايش خلوص محصوالت
 -3كاربرد روشهاي بازيابي و يا تصفيه آب و پساب در فرآيند پااليش زيست توده به
منظور بهبود پايداري فرآيند
 -1تهيه و بهبود خواص مکانيکي و حرارتي چسب هاي نانوكامپوزيتي بر پايه اپوكسي
حاوي چقرمه كننده هاي بالك كوپليمر ،هسته -پوسته و يا ضايعات موادپليمري و نانو
ذرات معدني :ارتباط سينتيک پخت و خواص مکانيکي
تهيه و بررسي خواص مکانيکي و حرارتي چسبهاي نانو
 -2تهيه و بهبود خواص مکانيکي و حرارتي چسب هاي نانوكامپوزيتي بر پايه اپوكسي
كامپوزيتي اپوكسي با كارايي باال حاوي نانو ذرات معدني و
حاوي چقرمه كننده هاي بالك كوپليمر ،هسته -پوسته و ضايعات مواد پليمري و نانو ذرات
دانشیار
چقرمه كننده هاي پليمري (آلياژهاي سه تايي
معدني  :ارتباط ريز ساختار و خواص مکانيکي
نانوكامپوزيتي)
 -3تهيه و بهبود خواص مکانيکي و حرارتي چسب هاي نانوكامپوزيتي بر پايه اپوكسي
حاوي چقرمه كننده هسته-پوسته و بالك كوپليمر وضايعات مواد پليمري و نانو ذرات
معدني :ارزيابي مکانيزمهاي چقرمگي(از ديدگاه آلياژهاي سه تايي)
 -1پوشش ها و فيلم هاي پليمري مورد استفاده در صنايع بسته بندي
مطالعه و بررسي ترموديناميک فازها و مورفولوژي
استاديار
 -2حسگرهاي شناسايي گاز برپايه نانوكامپوزيت هاي هوشمند پليمري
نانوكامپوزيت هاي آلياژ پليمري
 -3چسب ها و آب بندهاي پليمري
 -1ساخت پوشش هاي زخم هوشمند پليمري
سنتز و مشخصه يابي آميزه هاي پليمري و نانوكامپوزيتي با
استاد
 -2ساخت حسگرهاي گازي بر پايه پليمرها و كامپوزيت هاي رسانا
كاربردهاي پزشکي و زيست محيطي
 -3توسعه كامپوزيتهاي خودترميم شونده با كاربرد در دندانپزشکي
 -1سنتز غشاهاي نانوكامپوزيتي با هدف جداسازي آالينده هاي صنعتي از آبهاي آلوده
ساخت و كاربرد غشاهاي كامپوزيتي و نانوكامپوزيتي در
استاديار
 -2توسعه كاربرد غشاهاي نانوكامپوزيتي در راكتورهاي فوتوكاتاليستي و زيستي
جداسازي و حذف آالينده هاي زيست محيطي
 -3كاربرد غشاهاي كامپوزيتي در جداسازي آالينده هاي دارويي و نفتي:

https://engold.ui.ac.ir/~a.goshadrou/

http://eng.ui.ac.ir/~o.moini

https://engold.ui.ac.ir/~p.abbasi/

https://engold.ui.ac.ir/~navarchian/

http://eng.ui.ac.ir/~m.homayoonfal

مهندسی برق
ادريسی مهدی فنی مهندسی

استاديار

تخمين ،پايداري و كنترل سيستمها :تئوري و كاربرد

اکرامیان محسن فنی مهندسی

استاديار

تخمين  ،پايداري و كنترل سيستمها  :تئوري و كاربردها

فنی مهندسی

دانشیار

كاربردهاي تئوري اطالعات و كدينگ

پرورش فرزاد

 -۱رباتيک و مکاترونيک
 -۲پايداري و كنترل در مبدلهاي قدرت و ريز شبکهها
 -۳كنترلكنندهها و رويتگرهاي غيرخطي و شبکهشده
 -۱كنترل كننده ها و رويتگرهاي غيرخطي
 -۲سيستمهاي ديناميکي تركيبي و شبکه شده
 -۳پايداري و كنترل در مبدلهاي قدرت و ريزشبکه ها
 -1يادگيري ماشين و محاسبات توزيع يافته
 -2ذخيره سازي و بازيابي اطالعات
 -3شبکه ها

https://engold.ui.ac.ir/~edrisi

https://engold.ui.ac.ir/~m.ekramian/

https://engold.ui.ac.ir/~f.parvaresh

فنی مهندسی

دانشیار

حبیبی مهدی

فنی مهندسی

استاد

زمانی حسن

فنی مهندسی

استاديار

سیاف نگین

فنی مهندسی

استاديار

شاه طالبی کمال فنی مهندسی

دانشیار

خدابخشیان
خوانساری امین

صابرعلی
سیدمحمد
صباحی
محمدفرزان
عطايی محمد

فنی مهندسی

فنی مهندسی

فنی مهندسی

فروزان امیر رضا فنی مهندسی

قلی پور مهدی فنی مهندسی

 -1طراحي و پياده سازي مدارات واسط انواع ادوات حسگر
طراحي مدارهاي الکترونيک كم توان ،حسگرهاي هوشمند  -2طراحي و پياده سازي مدارات تامين كننده انرژي حسگرهاي خود تغذيه
و مدارهاي پردازشي آنالوگ/ديجيتال
 -3طراحي و پياده سازي مدارات پردازش كننده اطالعات توليد شده توسط حسگر ها و
گره هاي سنسوري
 -1پايداري شبکه قدرت در حضور منابع تجديد پذير
پايداري و كنترل شبکه قدرت در حضور منابع تجديد پذير
 -2كنترل فركانس و ولتاژ شبکه قدرت در حضور منابع تجديد پذير
(ريز شبکه ها)
 -3بازيابي و كنترل جزيره اي شبکه قدرت در حضور منابع تجديد پذير
 -1تحليل ،طراحي و ساخت سنسورهاي الکترونيک نوري
برهم كنش امواج و مواد
 -2پراكندگي نوري از نانوذرات
 -3انتشار امواج در ساختارهاي متناوب
 -۱سيستمها و كنترل كننده هاي مرتبه كسري
تخمين ،پايداري و كنترل سيستمها :تئوري و كاربرد
 -۲هوش مصنوعي و يادگيري ماشين
 -۳كنترل كننده ها و رويتگرهاي غيرخطي

تجزيه و تحليل داده محور در تخمين و آشکارسازي

 -1تثبيت مدل داده محور در مصاديق پركاربرد تخمين و آشکارسازي
 -2نقش كنوني مسائل سخت در سيستم هاي مخابراتي و روش هاي كاربردي در حل آنها
 -3تعميم مدل داده محور به موضوعات ثانويه ( با توجه ويژه به موضوع رمزنگاري و شبکه
هاي كامپيوتري)

 -1آشکارسازي و تخمين در سيستم هاي شامل تداخلگر
استاديار طراحي سيستم هاي مخابراتي در حضور تداخلگر
 -2تخصيص منابع در سيستم هاي دسترسي چندگانه مبتني بر دامنه
 -3پرازش سيگنال غيرخطي در سيستم هاي چند كاربره
 -1اليه فيزيکي مخابرات سلولي و لينکهاي مخابراتي
پردازش هوشمند سيگنال و داده ،پردازش آرايهاي و جنگ
دانشیار
 -2پردازش هوشمند در سامانههاي مخابراتي و راداري جديد و جنگ الکترونيک
الکترونيک
 -3الگوريتمها و تجهيزات مرتبط باسيگنالهاي حياتي
 -1كنترل كننده ها و رويتگرهاي غيرخطي
استاد تخمين ،پايداري و كنترل سيستمها :تئوري و كاربرد
 -2پايداري و كنترل در مبدلهاي قدرت و ريزشبکه ها
 -3سيستمهاي ديناميکي تركيبي و شبکه شده
 -۱حذف تداخل در مخابرات نوري
روشهاي حذف تداخل در سيستمهاي مخابراتي دسترسي
دانشیار
 -۲حذف تداخل چندكاربره در سيستم هاي DSL
چندگانه و چندكاربره
 -۳حذف تداخل در سيستمهاي مخابرات بي سيم چند سلولي
 -۱كنترل و پايداري ريزشبکه ها
دانشیار پايداري ،كنترل و بهره برداري ريزشبکه ها
 -۲حالتهاي گذرا درسيستمهاي قدرت
 -۳كاربرد ادوات  FACTSدر كنترل و پايداري شبکه

https://engold.ui.ac.ir/~mhabibi

https://engold.ui.ac.ir/~aminkh

https://engold.ui.ac.ir/~h.zamani

https://engold.ui.ac.ir/~n.sayyaf

https://engold.ui.ac.ir/~shahtalebi

https://engold.ui.ac.ir/~sm.saberali

https://engold.ui.ac.ir/~sabahi

https://engold.ui.ac.ir/~ataei

https://engold.ui.ac.ir/~a.forouzan

https://engold.ui.ac.ir/~e.gholipour

کاظمی محمد

فنی مهندسی

کبیری يحیی

استاديار پردازش تصوير و ويدئو و پياده سازي سخت افزاري

 -1بينايي ماشين با تمركز بر كاربردهاي رباتيک
 -2تحقق سخت افزاري سيستم هاي ديجيتال با اف-پي-جي-آ و زينک
 -3فشرده سازي و چالش هاي ارسال و دريافت ويدئو در محيط هاي نويزي
 -1برنامه ريزي و بهره برداري ريزشبکه هاي هوشمند
 -2مديريت خودروهاي الکتريکي در ريزشبکه ها
 -3ريزشبکه هاي پايا
 -۱تحليل ،طراحي و ساخت سنسورهاي الکترونيک نوري
 -۲پراكندگي نوري از نانوذرات
 -۳انتشار امواج در ساختارهاي متناوب

فنی مهندسی

استاديار

پايداري ،كنترل و بهرهبرداري ريزشبکه ها

فنی مهندسی

استاديار

بر هم كنش امواج و مواد

فنی مهندسی

دانشیار

تخمين ،پايداري و كنترل سيستمها :تئوري و كاربرد

سيستمهاي ديناميکي تركيبي و شبکه شده
مبدلهاي قدرت و ريزشبکه
كنترل كننده ها و رويتگرهاي غيرخطي

کیومرثی آرش فنی مهندسی

دانشیار

طراحي ،ساخت و كنترل ماشين هاي الکتريکي پربازده و
مقاوم

 -1طراحي ،تحليل ،مدلسازي و ساخت ماشسن هاي الکتريکي
 -2كنترل ماشين هاي الکتريکي پربازده
 -3تحليل توربين هاي بادي

مدنی سیدمحمد فنی مهندسی

دانشیار

كنترل و حفاظت ريز شبکه ها و ماشين هاي الکتريکي

فنی مهندسی

استاديار

تخمين ،پايداري و كنترل سيستمها :تئوري و كاربرد

فنی مهندسی

استاد

پردازش تصوير و ويديو ،و تحقق سخت افزاري

فنی مهندسی

استاد

طراحي ،ساخت و كنترل ماشين هاي الکتريکي پربازده و
مقاوم

میوهچی محسن فنی مهندسی

دانشیار

سيستمهاي راداري ( شامل طراحي سيستمي ،زير سيستمها -1 ،طراحي و ساخت سيستمها راداري مورد نياز كشور و ارتقا سيستم هاي موجود
 -2طراحي وساخت مدارها و قطعات خاص با فناوري پيشرفته
الگوريتمهاي پردازش ،مدارهاي فركانس باال و جنگ
 -3تحليل نويز فاز در مدارها الکترونيکي و اثرات آن بر مشخصات رادارها
الکترونيک)

کريمی
حمیدرضا
کوفی گر
حمیدرضا

مطهری فر
محمد
معلم پیمان

میرزايیان
دهكردی بهزاد

 -۱طراحي الکتريکي و كنترل خودروهاي الکتريکي و تركيبي
 -۲حفاظت و كنترل ريز شبکه ها
 -۳ماشينهاي الکتريکي و الکترونيک قدرت
 -1كنترل كننده ها و رويتگرهاي غيرخطي
 -2رباتيک و مکاترونيک
 -3هوش مصنوعي و يادگيري ماشين
 -۱آشکارسازي ,بازيابي و رديابي
 -۲پردازش تصوير به كمک روش هاي هوش محاسباتي
 -۳بينايي ماشين در كاربردهاي صنعتي
 -1كنترل ماشين هاي الکتريکي(درايو )
 -2الکترونيک قدرت و كاربرد آن در سيستم هاي فتوولتائيک
 -3خودرودي برقي

https://engold.ui.ac.ir/~m.kazemi

https://engold.ui.ac.ir/~y.kabiri

https://engold.ui.ac.ir/~h.karimi

https://engold.ui.ac.ir/~koofigar

https://engold.ui.ac.ir/~kiyoumarsi

https://engold.ui.ac.ir/~m.madani

https://engold.ui.ac.ir/~m.motaharifar

https://engold.ui.ac.ir/~p_moallem

https://engold.ui.ac.ir/~mirzaeian

https://engold.ui.ac.ir/~mivehchy

نیرومند مهدی فنی مهندسی

دانشیار

پايداري ،كنترل و بهره برداري ريزشبکه

فنی مهندسی

استاد

پايداري ،كنترل و بهره برداري ريزشبکه ها

هوشمند
رحمت اهلل

 -1طراحي مبدلها و اينورترهاي متصل به شبکه براي كاربرد انرژيهاي تجديدپذير از جمله
انرژي خورشيدي ،با قابليت خدمات رساني به شبکه
 -2طراحي مبدلهاي مورد استفاده در قسمتهاي مختلف وسايل نقليه الکتريکي و
ايستگاههاي شارژ آنها
 -1عملکرد بازار در ريزشبکه ها
 -2مديريت و برنامه ريزي انرژي در ريز شبکه ها
 -3مقابله با حمالت سايبري در شبکه هاي هوشمند

https://engold.ui.ac.ir/~mehdi_niroomand

https://engold.ui.ac.ir/~hooshmand_r

مهندسی پزشکی
ابراهیمیان
حسین آبادی

فنی مهندسی

مهدی
جمشیدی نیما فنی مهندسی

راستی جواد

فنی مهندسی

ربانی محسن

فنی مهندسی

صراف بیدآباد
محسن

فنی مهندسی

کريمیان علیرضا فنی مهندسی

مراتب حمیدرضا فنی مهندسی

استفاده از بيومتريال ها جهت تشخيص ،درمان و بهبود
استاديار
عملکرد بافت ها و اندام ها

 -1مهندسي بافت و پزشکي ترميمي
 -2بيومتريال هاي كامپوزيتي
-3طراحي و توسعه تجهيزات پزشکي

مهندسي پزشکي كلينيکي ايمپلنت ارتزها و پروتزها جهت  -۱پروتزها و ارتزها
 -۲مهندسي پزشکي سيستم عصبي ،اسکلتي،استخواني
استاديار توليد و ارزيابي باليني در انسان و حيوان بر اساس مدل
 -۳ايمپلنت هاي و بيومکانيک كلينيکي
سازي اسکلتي عصبي عضالني
 -1بازطراحي شيوههاي درماني و آموزشي سنتي بهكمک فناوريهاي سرگرمكننده
تشخيص و درمان اختالالت فيزيکي و شناختي بهكمک
 -2بهكارگيري فناوري واقعيت مجازي/افزوده/تركيبي در بازتواني جسمي و شناختي
استاديار تجهيزات هوشمند و فناوريهاي سرگرمكننده با استفاده از
-3طراحي سيستمهاي تشخيصي و بازشناسي خودكار پزشکي با كمک تکنيکهاي
پردازش سيگنالهاي زيستي و تصاوير پزشکي
پردازش تصاوير و بينايي ماشين

استاديار

طراحي ،شبيه سازي و ساخت ساختارهاي زيستي بمنظور
تشخيص ،ترميم و بهبود

-1زيست حسگرها
 -2ميکروالکترومکانيکال سيستم
 -3مهندسي بافت

 -۱طراحي و بهينه سازي سيستمهاي رهايش دارو در درمان بيماريها و تعديل يا تحريک
سيستم ايمني
طراحي و بهينه سازي انواع بيو متريالهاي كاشتني و داروئي
استاديار
-2زيست حسگرها و انواع تراشه هاي مکمل زيستي در شناسايي و مشخصه يابي زيست
و زيست سازگاري آنها
مولکولها و مواد زيستي
 -3طراحي و ساخت اندام و تجهيزات پزشکي بر پايه مهندسي موا د پيشرفته زيستي
 -1پردازش تصوير به كمک هوش مصنوعي
دانشیار تصويربرداري پزشکي و پرتودرماني
 -2طراحي و بهينهسازي سيستمهاي تصويربرداري پزشکي
 -3طراحي و بهينهسازي سيستمهاي پرتودرماني
-1داده كاوي پزشکي،
دانشیار انفورماتيک شناختي در حوزه زيستي و مراقبتي
 -2پردازش سيگنالهاي زيستي

https://engold.ui.ac.ir/~m.ebrahimian

https://engold.ui.ac.ir/~n.jamshidi

http://jrasti.ir/english.htm/

https://engold.ui.ac.ir/~m.rabbani

http://eng.ui.ac.ir/~m.saraf

https://engold.ui.ac.ir/~karimian/

https://engold.ui.ac.ir/~h.marateb

مهديخانی
مهدی

يزدچی
محمدرضا

فنی مهندسی

استاديار مهندسي بافت و كاربرد رهايش دارو در آن و دارو درماني

فنی مهندسی

پردازش سيگنال هاي حياتي و تصاوير پزشکي به منظور
دستيابي به سيستم هاي تشخيصي و بازشناسي خودكار
قابل استفاده در تجهيزات درماني و تشخيصي پيشرفته

دانشیار

 -1مهندسي بافت
 -2سيستم هاي رهايش دارو و دارودرماني
-3ارزيابي زيست سازگاري بيومتريال ها
 -1پردازش سيگنال الکتروكارديوگرام ثبت شده از دستگاه هاي خارجي و كاشتني به
منظور پياده سازي برروي دستگاه هاي پوشيدني و غير قابل حمل و كاشتني به جهت
دستيابي به وسايل پايش خودكار بيماران
 -2پردازش سيگنال الکتروانسفالوگرام در تشخيص اختالل عصبي شناختي ،
عصبي،عصبي رشدي و بيماري هاي نورودژنراتيو (تخريب عصبي)
 -3پردازش تصاوير پزشکي به منظور دستيابي به سيستم هاي تشخيصي و بازشناسي
خودكار

https://engold.ui.ac.ir/~m.mehdikhani

https://engold.ui.ac.ir/~yazdchi/

