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  1389تا  1385از سال  موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خراسانتدریس در. 

  1388-1389سال تحصیلی  - اسرارموسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تدریس در. 

  ادامه دارد(تاکنون  1389از سال  اقبال الهوريموسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تدریس در.( 
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  ،1394پاییز اقبال الهوري، موسسه آموزش عالی تدریس در دوره آمادگی براي المپیاد دانشجویی. 

 1386، ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور، سال کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی تدریس در. 

  1394، نیمسال دوم سال تحصیلی دانشکده فنی شهید منتظريتدریس در.  
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 .1389آذر  28حکیم سبزواري، 

دانشگاه  ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،Data Fusion and Applications: سمینار دکتري) 4-5-4
  .1390 آذر 31، حکیم سبزواري
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 .طراحی سیستم خبره تشخیص لبه در تصاویر با استفاده از منطق فازي  پروژه .3
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، از طریق اندازه گیري جریان داخل موتور sensor-lessوش به ر dcشبیه سازي کنترل سرعت موتور 
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  »مقاله در کنفرانس هاي معتبر کشور 3و  IEEEدر مجله  ISIمقاله  1 استخراج« .1388آذر 

دانشکده ، ارزیابی تهدید براي اهداف متحرك با استفاده از تئوري دمپستر شفر فازي ارائه مدل جدید  رساله دکتري) 4- 4
  .1394تا خرداد  1391مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواري، مهر 

  »مقاله در کنفرانس هاي معتبر کشور 4و مقاله علمی پژوهشی  ISI ،5مقاله  1استخراج  تاب وک 1آماده سازي «
، دکتر جواد حدادنیا و دکتر احسان عظیمی راد، نشر »مفاهیم، مدل ها، معماري ها و الگوریتم ها: تلفیق داده«کتاب   یکتب تألیف) 5- 4

  .1395بهار ، دانشگاه حکیم سبزواري
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  مطالبنهایی ویراستاري در حال (، "ویژه دانشجویان مهندسی الکترومغناطیسحل تمرین "کتاب.( 

 مطالب آماده سازي حال در(، "گذري بر سیستم مدیریت ساختمان هوشمند" کتاب(. 

  در حال آماده سازي مطالب(، "کنترل مدرن مهندسی سیستم هاي"کتاب.(  
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 بـر  AVK سـازي  بهینـه  روش و تقـویتی  یـادگیري  الگـوریتم  مقایسه" احسان عظیمی راد و علی ایزدي پور، .١۵

، دانشگاه تربیت مـدرس، شـهریور   نشجویی مهندسی برق ایرانسیزدهمین کنفرانس دا، "تحرار بعدي یک مساله
   .)شده منتشر(89

مـدل هـاي تلفیـق داده در سـامانه هـاي نبـرد        بررسی"، جواد حدادنیا و علی ایزدي پور، احسان عظیمی راد .١۶
  .)شده منتشر(91 آبان، فردوسی مشهد، دانشگاه کنفرانس ملی سامانه هاي مدیریت نبرد دریایی اولین، "دریایی

، "تلفیـق داده  JDLجامع بر تکنیک ها و الگـوریتم هـاي مـدل     نگرشی"، علی ایزدي پور و احسان عظیمی راد. 17
  .)شده منتشر(91 آبان، فردوسی مشهد، دانشگاه کنفرانس ملی سامانه هاي مدیریت نبرد دریایی اولین

ري هاي مختلف تلفیـق داده چندسنسـوري   معما بررسی"، جواد حدادنیا و علی ایزدي پور، احسان عظیمی راد. 18
 )ع(حسـین  جامع امام ، دانشگاه ایران) C4I(کنفرانس فرماندهی و کنترل  هفتمین، "در سامانه هاي مدیریت نبرد

  .)شده منتشر(92 آذر، 

مدلسازي ارزیابی تهدید اهداف متحرك با استفاده از "احسان عظیمی راد، جواد حدادنیا و علی ایزدي پور، . 19
 92آذر  ،) ع(حسین ، دانشگاه جامع امام ایران) C4I(هفتمین کنفرانس فرماندهی و کنترل ، "ئوري منطق فازيت
  .)منتشر شده(

صوت و  صیتشخ دیجد تمیطراحی الگور"احسان عظیمی راد، جواد حدادنیا، مهدي شیدا و حسام اختیار، . 20
، هاي فازي ایرانجچهاردهمین کنفرانس سیستم ،"يفاز یعصب يآن به فرمان با استفاده از شبکه ها لیتبد

  .)منتشر شده( 93دانشگاه صنعتی سهند تبریز، مرداد 
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 یان، دانشگاه صنعتایر يفاز يها ستمیکنفرانس س نی، چهاردهم"اهداف متحرك دیجهت سنجش درجه تهد

  ).شده منتشر( 93مرداد  ز،یسهند تبر
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 پژوهشی انجام شده

  یا در حال انجام

  سیستم هاي کنترل آتش دریایی تدوین مسیرنمايهمکار مجري در پروژهFire Control Systems)  (Naval ،
دانشگاه فردوسی مشهد، رت دفاع، کارفرما سازمان صنایع دریایی وزامجري طرح دکتر سیدعلیرضا سیدین، 

 .89تا آبان  88اسفند 

 کارفرما شرکت پویا گام ، طراحی و ساخت کنترل کننده دماي چیلر و کمپرسور مجري طرح پژوهشی با عنوان
 .1393تا مهر  1392 مهر، مؤسسه آموزش عالی اقبال الهوري، مشهدخراسان، 

 بی تهدید براي اهداف متحرك با استفاده از تئوري دمپستر ارزیا ارائه مدل جدید مجري طرح پژوهشی با عنوان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه حکیم کارفرما سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، ، شفر فازي
 .1394تا مهر  1392 مهرسبزواري، 

 ان طراحی و ساخت دستگاه واتمتر دیجیتال با قابلیت نمایش تو مجري طرح پژوهشی با عنوانdc  وac ،
 .1395 شهریورتا  1394 مهر، مؤسسه آموزش عالی اقبال الهوري، مشهدکارفرما 

 مؤسسه آموزش عالی اقبال کارفرما ، گیت صوتیطراحی و ساخت دستگاه  مجري طرح پژوهشی با عنوان
 .1395 اردیبهشتتا  1394 بهمن، الهوري، مشهد

 صنایع شهید کاوه، مشهدکارفرما ، تریکی پرتابیطراحی و ساخت شوکر الک مجري طرح پژوهشی با عنوان ،
 .1395 مردادتا  1395 اردیبهشت

 کارفرما شهرداري ، طراحی و ساخت دستگاه هشدار دهنده نشتی گاز شهري مجري طرح پژوهشی با عنوان
  .1395تا اسفند  1395مهر ، ، مشهدمشهد
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