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 مربي   :مرتبه علمي -3
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 :نشانها و جوايز علمي( 5

 انتشارات خراسان ناشر  3131 سال انتخاب الكترونيك صنعتي عنوان كتاب3131:مترجم کتاب برگزيده سال

 .كتاب فوق یازده بار تجدید چاپ گردیده است
 

 سوابق اجرائي  -6

 83/31/3133     تا    31/80/3101از آزاد اسالمي واحد علي آبادكتول           دانشگاه آموزشي معاون(  الف

 28  تا سال  28از سالآزاد اسالمي واحد علي آبادكتولدانشگاهفني ومهندسي    دانشكدهمهندسي برق   مديريت گروه (ب

 38   تا سال   31  از سالد علي آبادكتول آزاد اسالمي واحدانشگاهفني ومهندسي    دانشكدهمهندسي پزشكي   مديريت گروه     

 هم اكنون تا  38از سالآزاد اسالمي واحد علي آبادكتول دانشگاهفني ومهندسي    دانشكدهرئيس      
 

 

 :فعاليتهاي پژوهشي -7

 

 :کتب منتشره( الف

 

 سال انتشار محل انتشار ناشر ترجمه عنوان كتاب ردیف

 (كتاب سال)3131 مشهد خراسانانتشارات    الكترونيك صنعتي 3

 (چاپ یازدهم)3121 مشهد انتشارات خراسان   الكترونيك صنعتي 8

 محل الصاق 
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 3128 تهران انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي   وسيستم هاي تركيبي 2513ميكروكنترلر 1

 (چاپ دوم)3123 كتول آباد علي واحد علي آبادكتول انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي   وسيستم هاي تركيبي 2513ميكروكنترلر 4

تقويت كننده راهنماي طراحي مدارهاي  1

 عملياتي
  3123 آباد كتول علي واحد علي آبادكتول انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي 

جلد )مباني طراحي مدارهاي الكترونيكي 8

 (اول
  3133 آباد كتول علي واحد علي آبادكتول انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي 

 3138 آباد كتول علي واحد علي آبادكتول انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي   شده الكترونيك قدرتمسا ئل حل  3

  3131 آباد كتول علي واحد علي آبادكتول انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي   8مباني طراحي مدار الكترونيكي 2

 در مرحله تايپ     الكترونيك قدرت 3

 تايپدر مرحله      مدارهاي الكتريكي 35

 

 

 :مقاالت( ب

 

 :  مجموعه مقاالت کنفرانس های بین المللیمقاالت چاپ شده در  –1بند 

 عنوان مقاله  رديف
اسامی همکاران   مشخصات نشريه

 شماره  سال  محل برگذاری نام نشريه به ترتیب اولويت

1 Collision-Free Path Planning For Muliple 
Robots Using  Improved Virtual Force 

Field and Fuzzy Expert System 

چاپ در مجموعه 

 مقاالت
 نفر اول  1831 یونان

2 Fuzzy Path Planning For Multiple Robots 
using Feed-Forward Dynamic 

Programming Algorithm 

چاپ در مجموعه 

 مقاالت

 انگلستان
1831 

 

 نفراول

8 Path Planning of  Multirobot Based on 

Dynamic Programming 
چاپ در مجموعه 

 مقاالت

 سری النکا
1831 

 

 نفر اول

4 A New Shoot Term Loacl Fore Casting 

Using Multilayer Perceptron 
 نفردوم  1831 سری النکا سری النکاء

1 Short Term Load Forecasting Using 
Multi-Layer Perception and Fuzzy 

Inference Systems for Islamic Countries 

Applied Science  1831 
 

 نفر چهارم

 

 

 :مقاالت پذيرفته شده در همايش های علمی داخلی و بین المللی -2بند 

 
 

 عنوان مقاله  رديف 

 مشخصات همايش 
اسامی همکاران به 

 سطح نام همايش  ترتیب اولويت
محل 

 برگزاری 
 سال 

 علی بخشی 1832 تبریز ملی دانشگاه صنعتی تبریز غلظت سنجی به روش نوری 1

 علی بخشی 1831 علی آبادكتول دانشجویی همایش الکترونیک چگالی سنجشهای نوری 2

 علی بخشی 1831 علی آبادكتول دانشجویی همایش الکترونیک كاربردهای هولوگرافی 3

4 

 هولوگرافی

كنفرانس دانشجویی 

دانشگاه شهید باهنر 

 كرمان

 كرمان دانشجویی

1834 

 علی بخشی

 علی بخشی 1834 كرمان دانشجوییكنفرانس دانشجویی  سنجش غلظت مایعات بروش نوری 5



دانشگاه شهید باهنر 

 كرمان

6 
 وپدافندغیرعاملEMBالکترومغناطیس بمبهای

مدیریت بحران و 

 پدافند غیر عامل

 ملی
 1833 علی آباد كتول

  -محسن چیت ساز 

7 
 عامل در مقابل بمبهای گرافیتیپدافند غیر 

مدیریت بحران و 

 پدافند غیر عامل 
 1833 علی آباد كتول ملی

محمد  -محسن چیت ساز

 كاظمی نژاد

 مسیریابی 8

بااستفادهازمیداننیرویمجازیباتابعهزینهوندرباتیچ

 زندار

پنجمین كنفرانس ملی 

 مهندسی برق 
 احسان برزمینی 1833 علی آباد كتول ملی 

تحلیل اقتصادی جایگزینی المپهای هالوژن با  9

 در مراكز تجاری LEDالمپ های 

ششمین كنفرانس ملی 

 مهندسی برق
امیرخان -پاكدامن 1831 علی آباد كتول  ملی  

 
 

 :طرحهاي پژوهشي( ج

 

 سال پایان پژوهش مرجع تصویب عنوان طرح پژوهشي ردیف

 3121الي  3124 35دانشگاه آزاد اسالمي منطقه طراحي مسيريابي چند رباتي بصورت خود عاملي 3

طراحي مسيريابي چند رباتي  براي ربات هاي سيار  8

 چرخدار با استفاده از سيستم هاي خبره فازي
 3123الي  3128 35دانشگاه آزاد اسالمي منطقه

 3121الي  3128 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آبادكتول طراحي مجموعه آزمايشگاهي ديجيتال 1

 3128الي  3123 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آبادكتول (PLC)طراحي مدارهاي منطقي قابل برنامه ريزي 4

طرح تركيب اطالعات در مسيريابي چند رباطي  1

 براي رباط هاي سيار چرخ دار داراي حافظه
 3135الي 3122 35دانشگاه آزاد اسالمي منطقه

 

طراحي تقويت كننده پهن باند با استفاده از روش  8

تقويت كننده هاي موج رونده با تكنولوژي 

CMOS 0.18  در باندX   ( همكار طرح) 

 3131الي 3133 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آبادكتول

 

 
 

 

 

 

 
 


