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  ، مشهد، ایران.1512آذر  21، داریو توسعه پا وتریكامپ یمل شیهما نیهشتم “ ،کیژنت

 .6a06b0f3c1af-b61c-4161-d4d1-http://www.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=bb2955feدرس اینترنتی: آ

 

 یها گنالیس ییو شناسا لیبه منظور تحل تالیجید رندهیگ یساز ادهیو پ یطراح”مهدی تیموری،  علی اصغر قائمی،  -

TACAN،“ تهران، ایران.1512مهر  19-11، رانیا کیجنگ الكترون یكنفرانس مل نیششم ،  
 

ششمین كنفرانس  “بندی در تشخیص نارسایی كبدی،های دستهالگوریتممقایسه ”مهدی تیموری،  محمد حیدری،  -

  ، تهران، ایران.1511آذر  21-21داده كاوی ایران، 
 

 

-  R. Zargarinejad, M. T. Hamidi Beheshti, and M. Teimouri, “Analysis and Design of AQM Controllers 

for GPRS Uplink Traffic,” in proc. ICCIA 2010, 26-27 May 2010, Tehran, Iran. 

 

-  R. Zargarinejad, M. T. Hamidi Beheshti, and M. Teimouri, “Fluid Modeling for GPRS Uplink 

Traffic,” in proc. SSST 2009, 15-17 March 2009, Tullahoma, TN, USA, pp. 251-254.  

DOI: 10.1109/SSST.2009.4806794.  

 

-  M. Rakhshanfar, M. Teimouri, and Zabihollah HassanShahi, “Implementation of Software Radio 

Based on PC and FPGA,” in proc. ICCSC 2008, 26-28 May 2008, Shanghai, China, pp. 633 - 637. 

DOI: 10.1109/ICCSC.2008.140. 

 

-  M. Teimouri, E. Vahedi, A. Nasiri Avanaki, and Z. Hasan Shahi, “An Efficient Denoising Method for 

Color Images,” in proc. ISSPA 2007, 12-14 Feb. 2007, Sharjah, UAE, pp. 1-4.  

DOI: 10.1109/ICCIC.2010.5705908.  

 

http://www.icnc.ir/index.aspx?pid=289&metadataId=bb2955fe-4d1d-4161-b61c-6a06b0f3c1af
http://doi.org/10.1109/SSST.2009.4806794
http://doi.org/10.1109/ICCSC.2008.140
http://doi.org/10.1109/ICCIC.2010.5705908


12 

 دكتریهای رسالهو  های كارشناسی ارشدنامهپایان

مهر  51دانشگاه تهران، ، نامه كارشناسی ارشدپایان ،مبین حسینیسید “ ،یونیچند مدوالس هایبرست بندیطبقه”  -

 ]استاد راهنما[. 1511

 

نامه كارشناسی پایان ،ینرگس صادق“ ،یارتباط یهادر شبكه ییویدیو یهانوع فرمت و كدك بسته یبنددسته”  -

 ]استاد راهنما[. 1511مهر  51دانشگاه تهران، ، ارشد

 

نامه پایان ،یخوشوقت درضایحم“ ،یمتن یهالیقطعات فا یبندطبقه یق برایعم یریادگی یهاروش ییكارا یابیارز”  -

 [.راهنمای اول]استاد  1511مهر  21دانشگاه تهران، ، كارشناسی ارشد

 

نامه كارشناسی پایان ،نشاط یاحسان صادق“ ،یگراف یسازخالصه یبر روش ها یا مبتنیمگن پوناه یهاكاوش شبكه”  -

 [.مشاور]استاد  1511مهر  22دانشگاه تهران، ، ارشد

 

 نیرحسیام“ ،قیعم یریادگیر با استفاده از یبر متن و تصو یمبتن یبیترك یهاداده یص احساسات از رویتشخ”  -

 [.ی دوم]استاد راهنما 1511 مهر 10دانشگاه تهران، ، نامه كارشناسی ارشدپایان ،رزادیش

 

گرانولوما از  یهاغده صیتشخ یه برایه ریاول یتیدر سها متصل به آن یهاو رگ یویر یهاف خودكار غدهیتوص ”  -

ی ]استاد راهنما 1511تیر  9دانشگاه تهران، رساله دكتری،  ،مهسا بانک توكلی“ ،نومایآدنوكارس یسرطان یهاغده

 [.اول

 

 51دانشگاه تهران، نامه كارشناسی ارشد، پایان ،ریحانه فكوری“ ،بندی كدگذارهای تصویر با پارامترهای نامعلومدسته”  -

 ]استاد راهنما[. 1511شهریور 
 

های فارسی، مطالعه موردی زبان: های متنی مبتنی بر زبان محتوابندی برای فایلطراحی و ارائه یک روش دسته”  -

]استاد  1511شهریور  51دانشگاه تهران، نامه كارشناسی ارشد، پایان ،فاطمه منصوری هانیس“ ،انگلیسی و چینی

 [.ی اولراهنما
 

 نامه كارشناسی ارشد،پایان ،مهدی سوری“ ،های میكروسكوپی خونبهبود تشخیص خودكار لوسمی از روی عكس”  -

 [.ی اول]استاد راهنما 1511 مهر 1دانشگاه تهران، 
 

دانشگاه  كارشناسی ارشد،نامه پایان ،عطیه خدادادی“ ،بندی كدگذارهای صوت با پارامترهای كدگذار نامعلومدسته”  -

 ]استاد راهنما[. 1511خرداد  21تهران، 
 

نامه پایان ،یاسمن عبدالهیان“ ،چشم هیشبك ریدر تصاو یخون یهارگ یهایژگیبا و ابتید یماریب صیتشخ”  -

 [.ی دوم]استاد راهنما 1519بهمن  15دانشگاه تهران،  كارشناسی ارشد،
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نامه پایان ،رسول عباسی“ ،ر ساختیت زیبا توجه به ظرف یابر خصوص یهاط یص منعطف منابع در محیتخص”  -

 [.ی اول]استاد راهنما 1519مهر  2دانشگاه تهران، كارشناسی ارشد، 
 

 51دانشگاه تهران، نامه كارشناسی ارشد، پایان ،فرفرزان فروغی“ ،گسترده فیط هایگنالیكور حضور س صیتشخ”  -

 ]استاد راهنما[. 1519شهریور 
 

نامه كارشناسی پایان ،معین توحیدیان“ ،یچند آنتن یهاستمیو تعداد آنتن در س ونیهمزمان مدوالس ییشناسا”  -

 ]استاد راهنما[. 1519شهریور  51دانشگاه تهران، ارشد، 
 

نامه پایان ،خسرویبهشته “ ،د بزرگیبا طول ق یكانولوشن یكور كدها ییشناسا یهاروش یابیو ارز یبررس”  -

 ]استاد راهنما[. 1519شهریور  51دانشگاه تهران، كارشناسی ارشد، 
 

 نامه كارشناسی ارشد،پایان ،ییان مزرعه مالیفیشر یعل“ ،كوتاه شده ینریبا یچرخش یكور كدها یبازشناس”  -

 [.ی دوم]استاد راهنما 1519شهریور  21دانشگاه تهران، 
 

 بدن، میسیحسگر ب یهادر شبكه 5و  2نوع  HARQ یكنترل خطا یهاروش یانرژ ییكارا یابیو ارز یبررس”  -

 ]استاد راهنما[. 1511بهمن  23دانشگاه تهران، نامه كارشناسی ارشد، پایان ،حمزه سلطانیان“

 

نامه كارشناسی ارشد، پایان ،اینیمیمحدثه فه“ ،میسیارتباط ب یهادر بستر شبكه دئویو یهافرمت یبنددسته”  -

 ]استاد راهنما[. 1511مهر  12دانشگاه تهران، 
 

دانشگاه نامه كارشناسی ارشد، پایان ،مونا بختیاری“ ،یمخابرات یهادر بستر شبكه یاچندرسانه یهاداده یبنددسته”  -

 ]استاد راهنما[. 1511مهر  12تهران، 
 

دانشگاه  نامه كارشناسی ارشد،پایان ،حسن یكیب سهینف“ ،در برابر اختالل هوشمند LTE یهاشبكه یداریپا یبررس”  -

 ]استاد راهنما[. 1511شهریور  21تهران، 
 

نامه پایان ،طاها شكیبانیا“ ،SSVEPبر  یمبتن یهاسامانه ییبهبود كارا یبرا نیماش یریادگی یهااستفاده از روش”  -

 [.ی دوم]استاد راهنما 1511شهریور  21دانشگاه تهران،  كارشناسی ارشد،
 

سجاد “ ،یژگیاستخراج و یهابا استفاده از روش یمغز یهاگنالیس P300 ةحروف با مؤلف كنندهیهج ییبهبود كارا”  -

 [.ی دوم]استاد راهنما 1511شهریور  21دانشگاه تهران، نامه كارشناسی ارشد، پایان ،شیرازی
 

 1513بهمن  20دانشگاه تهران،  نامه كارشناسی ارشد،پایان ،مسعود رضایی“ ،زمان-فضاى كور كدهاى یشناسا”  -

 ]استاد راهنما[.

 

 1513بهمن  11دانشگاه تهران،  نامه كارشناسی ارشد،پایان ،مرتضی احمدیان“ ،هاى مخابراتىى كور شبكهیشناسا”  -

 ]استاد راهنما[.
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دانشگاه نامه كارشناسی ارشد، پایان ،نفیسه حسینی“ ،هاى مخابراتىشبكهر در بستر یى كدگذارهاى تصویشناسا”  -

 ]استاد راهنما[. 1513بهمن  15تهران، 

 

نامه كارشناسی ارشد، پایان ،فرزانه جعفری“ ،هاى ارتباطى مخابراتىى كدگذارهاى صوت در بستر شبكهیساشنا”  -

 ]استاد راهنما[. 1513بهمن  15دانشگاه تهران، 

 

نامه كارشناسی ارشد، پایان ،مریم زبرجدی“ ،TDMA اى مبتنى برهاى ماهوارهنکیون در لیى كور مدوالسیشناسا”  -

 ]استاد راهنما[. 1513بهمن  11دانشگاه تهران، 

 

نامه كارشناسی پایان ،نوشین نافعی“ ،بدن میس یحسگر ب یبا كاربرد در شبكه ها ستیپروتكل انتقال داده دوز کی”  -

 [.دوم]استاد راهنمای  1513مهر  9دانشگاه تهران، ارشد، 
 

نامه كارشناسی پایان ،دنیا روئین“ ،بر اساس مدل ماركوف ابتید یماریكردن بار ب نهیكم یبرا یلیارائه روش تحل”  -

 [.اول]استاد راهنمای  1513شهریور  51دانشگاه تهران، ارشد، 
 

نامه كارشناسی پایان ،فهمیه ریاحی“ ،نیماش یریادگی یبا كمک روشها یماموگراف ریسرطان در تصاو صیتشخ ”  -

 [.دوم]استاد راهنمای  1513شهریور  20دانشگاه تهران،  ارشد،
 

نامه پایان ،مجید عبدالشاه“ ،X-Ray ریبا استفاده از تصاو ونیكام یباربرمحفظه  داخل یكاالها نوع ییشناسا”  -

 [.دوم]استاد راهنمای  1513تیر  21دانشگاه تهران،  كارشناسی ارشد،

 

اسفند  11دانشگاه تهران،  نامه كارشناسی ارشد،پایان ،مژگان شعبانی“ ،های پویاها در شبكهتحلیل انتشار بیماری”  -

 ]استاد راهنمای اول[. 1510

 

نامه پایان ،كیارش ظهیرنیا“ ،و تست صیتشخ نهیمجموع هز یسازحداقل كردیبا رو ابتیابتال به د سکیر ینیبشیپ”  -

 ]استاد راهنمای اول[. 1510بهمن  21دانشگاه تهران، كارشناسی ارشد، 

 

 نامه كارشناسی ارشد،پایان ،فاطمه تقویان“ ،همپوشان یابا ساختار خوشه ییهادر شبكه هایماریب وعیكنترل ش”  -

 ]استاد راهنمای اول[. 1510مهر  1دانشگاه تهران، 

 

دانشگاه جامع امام  نامه كارشناسی ارشد،پایان ،مرتضی حدادی دوزین“ ،BCHشناسایی كور كدهای توربو ضربی ”  -

 ]استاد راهنما[. 1510خرداد  12، )ع( نیحس
 

 نامه كارشناسی ارشد،پایان ،مهسا صعودی علمداری“ های بیماران سرپایی،تشخیص نوع بیماری با استفاده از نسخه”  -

 ]استاد راهنمای اول[. 1515خرداد  20دانشگاه تهران، 

 

دانشگاه  نامه كارشناسی ارشد،پایان ،امیر حسین عبدلی آشتیانی“ ،MIMO-OFDMهای ارزیابی اختالل در سیستم”  -

 .]استاد مشاور[ 1515 اردیبهشت 21، )ع( نیجامع امام حس
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نامه پایان ،زادهمهدی زركش“ ،كاهش زمان پاسخ یبه منظور اعزام آمبوالنس در اورژانس برا نهیارائه روش به”  -

 .]استاد مشاور[ 1512بهمن  51دانشگاه تهران، كارشناسی ارشد، 

 

 نامه كارشناسیپایان ،پیمان محمدپور“ ی،ماریبار ب با استفاده از مدل 2نوع  ابتید یماریب یبندبودجه یسازنهیبه”  -

 ]استاد راهنمای اول[. 1512بهمن  15دانشگاه تهران،  ارشد،

 

دانشگاه تهران،  نامه كارشناسی ارشد،پایان ،الهام ابراهیمی“ ،رانیفشارخون باال در ا یماریخطر ابتال به ب ینیبشیپ”  -

 ]استاد راهنمای اول[. 1512بهمن  15

 

بهمن  3دانشگاه تهران، نامه كارشناسی ارشد، پایان ،محمود حیدری“ ،2نوع ابتید یماریابتال به ب سکیر ینیبشیپ”  -

 ]استاد راهنمای اول[. 1512

 

نامه پایاناصغر قائمی، علی“ ،تكن یهاگنالیس ییو شناسا لیجهت تحل تالیجید رندهیگ یسازهیو شب یطراح”  -

 راهنما[.]استاد  1512شهریور  23، )ع( نیدانشگاه جامع امام حسكارشناسی ارشد، 
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 افتخارات

 مخابرات دانشگاه تهران  -برق  یارشد رشته مهندس یكارشناس 1512سال  یهاین ورودیدر ب یلیالتحصرتبه اول فارغ  -

 
 1511برق سال  یارشد رشته مهندس یكنكور كارشناس 22رتبه   -
 


