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 تحصيالت دانشگاهي تحصيالت دانشگاهي سوابق سوابق   --22

مقطع تحصيلي و مقطع تحصيلي و 

  تبه علميتبه علميرر
  سال اخذ مدرکسال اخذ مدرک  محل تحصيلمحل تحصيل  رشته تحصيليرشته تحصيلي

  00130013  دانشگاه صنعتي شريفدانشگاه صنعتي شريف  سخت افزارسخت افزار  --مهندسي کامپيوترمهندسي کامپيوتر  کارشناسيکارشناسي

  00100010  دانشگاه صنعتي شريفدانشگاه صنعتي شريف  های کامپيوتریهای کامپيوتریمعماری سيستممعماری سيستم  ارشدارشدکارشناسي کارشناسي 

  00500050  دانشگاه اصفهاندانشگاه اصفهان  های کامپيوتریهای کامپيوتریمعماری سيستممعماری سيستم  دکترای تخصصيدکترای تخصصي

  ارشناسي: ارشناسي: عنوان پايان نامه دوره کعنوان پايان نامه دوره ک

بر روی بر روی     iittttssoocchh  PPMMccCCuullllافزاری مدارهای منطقي ترتيبي بر مبنای شبكه عصبي افزاری مدارهای منطقي ترتيبي بر مبنای شبكه عصبي پياده سازی سختپياده سازی سخت

  های برنامه پذيرهای برنامه پذيرتراشهتراشه

    ::ن پايان نامه دوره کارشناسي ارشدن پايان نامه دوره کارشناسي ارشدعنواعنوا

  گيری غير مستقيم نيروگيری غير مستقيم نيروطراحي حسگر جابجايي بر مبنای اندازهطراحي حسگر جابجايي بر مبنای اندازه

  : : عنوان پايان نامه دوره دکتریعنوان پايان نامه دوره دکتری

  کانولوشنکانولوشن  --های شعاعي گسسته توموگرافي امپدانس الكتريكي با استفاده از سينکهای شعاعي گسسته توموگرافي امپدانس الكتريكي با استفاده از سينکدی مدلدی مدلبازسازی عدبازسازی عد

  

  رتبه علمي کسب شده در دوران تحصيلرتبه علمي کسب شده در دوران تحصيل  

  00010001--00010001آموز ممتاز شهرستان بهار در دوران دبيرستان آموز ممتاز شهرستان بهار در دوران دبيرستان دانشدانش  

  هاهاکسب رتبه ششم در سهميه منطقه سه کنكور ورودی دانشگاهکسب رتبه ششم در سهميه منطقه سه کنكور ورودی دانشگاه  
  

  

  التحصيليالتحصيليرتبه علمي کسب شده پس از فارغرتبه علمي کسب شده پس از فارغ  

  00100010سينا در رشته مهندسي کامپيوتر سينا در رشته مهندسي کامپيوتر اخذ بورس دانشگاه بوعلياخذ بورس دانشگاه بوعلي  

  فرصت مطالعاتي شش ماهه، دانشكده علوم محاسباتي، دانشگاه يونسي، سئول، کره جنوبيفرصت مطالعاتي شش ماهه، دانشكده علوم محاسباتي، دانشگاه يونسي، سئول، کره جنوبي  
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    سوابق آموزشيسوابق آموزشي  --33

  ها :ها :همکاری آموزشي با دانشگاههمکاری آموزشي با دانشگاه  

 تاکنون 0010سينا دانشگاه بوعلي 

  تاکنون 0010دانشگاه صنعتي همدان 

  0011-0015دانشگاه پيام نور 

  0دروس مدارهای منطقي، معماری کامپيوتر، زبان ماشيني و اسمبلي، ريزپردازنده در تدريس ،
 های کامپيوتری و مهندسي اينترنت در مقطع کارشناسيها، شبكهسيگنال و سيستم، انتقال داده

 ایهای شبكههای رقمي، پردازندهتدريس در دروس پردازش سيگنال 
  

 پژوهشيپژوهشي  سوابقسوابق  --44

  

  مقاله علميمقاله علمي  

 MM..  AAbbbbaassii,,  A.R.Naghsh-Nilchi, “Iterative Sinc−convolution method for solving planar D-bar 

equation with application to EIT,” Numerical Methods in Biomedical Engineering, vol. 

28(8), pp. 838-860,2011.(ISI Listed, Impact Factor: 1.542) 

 M. Abbasi, A.R.Naghsh-Nilchi, “Precise two-dimensional D-bar reconstructions of human 

chest and phantom tank via sinc-convolution algorithm,” Biomedical engineering online, vol. 

11(34), pp- 2012. (ISI Listed, Impact Factor: 1.542) 

 M.Abbasi, “Accurate D-bar Reconstructions of Conductivity Images Based on a Method of 

Moment with Sinc Basis,” JMSS, Vol. 4(1), pp. 43-52, Jan. 2014. (ISI web of Knowledge 

Listed) 

 S.Vkilian, M.Abbasi, A.Fani, “Intelligent Cuts to Increase the Efficiency of TCAM-Based 

Packet Classifiers”, International Journl of Communication Systems, 2014 (Submitted).(ISI 

Listed, Impact Factor: 1.09) 

 M.Abbasi, A.R.Naghsh-Nilchi, “A Computing Solution for D-bar Equation in the plane via 

Sinc-Convolution,” ICBME2009, Tehran, Iran, 2009 (In Persian). 

  S.Vkilian, M.Abbasi, A.Fani , “Increasing the efficiency of TCAM-based packet classifiers 

using intelligent cut technique in geometric space”, Icee2015, Tehran, Iran, May 2015. 

 
 

به کمک  TCAM افزايش کارايي دسته بند درختي مبتني بر"، شكور وکيليان، مهدی عباسي، علي فانيان  
-10، ص 05، پياپي 0های پدافند نوين، شماره ، مجله علوم و فناوری"های پويا در فضای ژئومتريکبرش

  .0051، بهار 00
بندی بسته ازی موازی الگوريتم دستهسوشي کارا برای پيادهر "ميالد رفيعي، مهدی عباسي، محمد نصيری، 

، شده پذيرفته، مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز، "درخت سلسله مراتبي بر روی واحد پردازش گرافيكي
0051 زمستان

، ، تهرانCSICC2006، "ای موثر برای بازيابي تصاوير بر اساس تكنيک موجکآستاته "مهدی عباسي،  
 .0011ايران، 
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، اصفهان، NEEC2008، "تبديل هاف وفقي برای تشخيص دايره "ميرحسن منجمي،مهدی عباسي، سيد ا  
  .0010ايران، 

، "تشخيص سريع دايره با استفاده از اطالعات گراديان و امضا "مهدی عباسي، احمدرضا نقش نيلچي، 
MVIP2008 ،0010، تبريز، ايران . 

معادله ناهمگن الپالس با شرايط مرزی مرکب روی  حل عددی"مهدی عباسي، احمدرضا نقش نيلچي،  
 . 0011، تهران، ايران، AIMC40، "کانولوشن-ديسک به کمک سينک

بندی های درختي در طبقهيابي الگوريتممقايسه و ارز "سجاد ميرزايي، مهدی عباسي، محمد نصيری،  
 .0050، مالير، ايران، IP،" NCCIT2012 هایبسته

بند بسته مبتني بر جستجوی پيشوندی : يک دستهAHT"ني، سعيد افشاری،مهدی عباسي، رضا رضوا  
  .0050، مالير، ايران، NCCIT2012، "بيتي 1روی درخت  IPآدرس 

ها به روش بسته یبندسرعت دسته شيافزا"ميالد رفيعي، علي نجفي، مهدی عباسي و محمد نصيری،  
 . 0051، اروميه، ايران، خرداد IKT2015، "يكيبه کمک واحد پردازش گراف يمراتب درخت سلسله

های فضای در الگوريتم هابندی بستهدسته ارتقا کارايي "،مهدی عباسي و  علي نجفي، ميالد رفيعي  
، اروميه، ايران، IKT2015،"يكيستفاده از واحد پردازش گرافابا  چندتايي و الگوريتم فضای هرس شده

  .0051خرداد 

برای پياده سازی  رائه و ارزيابي يک چارچوبا "عباسي و محمد نصيری،ميالد رفيعي، علي نجفي، مهدی   
  .0051، اروميه، ايران، خرداد IKT2015، "های ژنتيک به کمک واحد پردازش گرافيكيموازی الگوريتم

افزاری ها در معماری سختبندی بستهارتقا کارايي دسته "شكور وکيليان، مهدی عباسي، علي فانيان، 
، اروميه، ايران، "هاک الگوريتم رمزگذاری محدوده پورتگر سه وضعيتي به کمظه تداعيبر حافمبتني 
 .0051خرداد 

، تهران، CIT2015، "بندی ترافيک آگاه مبتني بر درخت تاشوندهدسته"، مهدی عباسي،ميرزايياکرم خانم 
 . 0051ايران. ديماه 

اساس ربهای شبكه بسته بندهای دستهبيني کارايي سيستم پيش "صغری آقامحمدلو، مهدی عباسي،  
 . 0051، تهران، ايران، ديماه CIT2015، "معيارهای آماری مجموعه قوانين

  

  زمينه های تحقيقاتيزمينه های تحقيقاتي  

  های عددی در پردازش تصاوير توموگرافي امپدانس الكتريكيروشپردازش تصاوير و پردازش تصاوير و   

  های کامپيوتریهای کامپيوتریمعماری سيستممعماری سيستم  

 الگوريتم و سخت افزار(ای )بكههای شپردازندهها و ها و ريزپردازندهريزپردازنده         

  پردازش سيگنال قياسي و رقميپردازش سيگنال قياسي و رقمي  

  طراحي مدارهای خيلي فشردهطراحي مدارهای خيلي فشرده  
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  های آموزشي گذرانده شدههای آموزشي گذرانده شدهمهارتهای نرم افزاری/ دورهمهارتهای نرم افزاری/ دوره  --66

  PPrrooggrraammmmiinngg  SSkkiillss::  CC//CC++++,,  PPaassccaall,,  BBAASSIICC,,    8800xx8866  AAsssseemmbbllyy    LLaanngguuaaggee,,  VViissuuaall  BBaassiicc..  

  EExxppeerrtt  SShheellllss::  JJeessss,,  CClliippss  

  AAII::  PPrroolloogg  

  OOnnttoollooggyy::  PPrroottééggéé  

  FFiinniittee  EElleemmeennttss::  PPDDEE  MMAATTLLAABB,,  NNeettggeenn  

  FFPPGGAA  &&  DDiiggiittaall  SSyysstteemm  DDeessiiggnn  

oo  SScchheemmaattiicc  DDeessiiggnn  EEnnttrryy::  OOrrCCAADD,,  MMaaxxPPlluuss  IIII  

oo  SSiimmuullaattoorrss::  LLooggiicc  WWoorrkkss,,  MMooddeellSSiimm,,  MMaaxxPPlluuss  IIII  

oo  VVLLSSII  LLaayyoouutt  ooff  DDiiggiittaall  CCiirrccuuiittss::  TTaannnneerr''ss  LLEEddiitt,,  HHssppiiccee  

  AAnnaalloogg  DDeevviicceess  

oo  PPssppiiccee,,  PPrrootteell  

  MMiixxeedd::  PPrrootteeuuss  

  MMaatthheemmaattiiccaall  SSooffttwwaarree::  MMAATTLLAABB,,  SSiimmuulliinnkk,,  LLaabb  VViieeww..  

  NNeettwwoorrkk  PPrrooggrraammmmiinngg::  UUssiinngg  LLiibbrraarriieess  iinn  CC++++,,  OOppnneettMMooddeelllleerr  

  MMiiccrrooccoonnttrroolllleerrss  &&  MMiiccrroopprroocceessssoorrss::  8800xx8866,,  zz8800,,  PPIICC,,  88005511,,  AAVVRR,,  AARRMM..  

  

 
 
 

  
 
 
 

 
 


