
 
 
 

 نشانی: کرمان، انتهای بلوار هفت باغ علوی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱تلفن تماس: 

 

 

 

 

گاه  گزارشی اجمالی رب فعالیت گروه مهندسی کامپیورت و فناوری اطالعات، دانش

 تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
های الکترونیک ،قدرت و مهندسی هسته برق با گرایش مهندسی با رشته های ۱۳۸۷ دانشكده مهندسی برق و کامپیوتر این دانشگاه در سال

با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری اطالعات و مهندسی معماری کامپیوتر، گروه  ۱۳۸۸ت خود را آغاز کرد. سپس در سال یفعال ای

رونیک به گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری نیز گرایش تجارت الکت ۱۳9۸مهندسی کامپیوتر نیز به این دانشکده اضافه شد. سپس در سال 

اطالعات افزوده شد و هم اکنون این دانشکده دارای سه رشته مهندسی فناوری اطالعات، مهندسی معماری کامپیوتر و مهندسی فناوری 

"شبکه  ه مجهز به آزمایشگاهباشد و همچنین این گروعضو هیئت علمی می 5د. هم اکنون این گروه متشکل از باشاطالعات/تجارت الکترونیک می

 باشد.های نهفته" میو امنیت" و آزمایشگاه "سیستم

 .در ادامه، با اعضای هیئت علمی، موارد تحقیقاتی و پژوهشی و امکانات این گروه آشنا خواهیم شد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فناوری پیشرفتهنشانی: کرمان، انتهای بلوار هفت باغ علوی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱تلفن تماس: 

 

 

  

گاه تحصیالت  اعضای هیئت علمی گروه مهندسی کامپیورت و فناوری اطالعات دانش
 صنعتی و فناوری پیشرفته:تکمیلی 

 پست الکترونیک و شماره تماس محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی مرتبه علمی عضو هیئت علمی

 

 دانشیار حمیدرضا ناجی
 دکتری معماری کامپیوتر

 
 ، ایاالت متحدهدانشگاه آالباما

h.naji@kgut.ac.ir 
 

09131982781 

 

 استادیار حسن مطلبی
 دکتری نرم افزار

 
 ایران ،دانشگاه علم و صنعت

hmotalleby@yahoo.com 
 

09125799046 

 

 استادیار محمدمهدی فقیه
 دکتری نرم افزار

 
 ایران ،دانشگاه شهید بهشتی

Mehdi.faghih@gmail.com 
 

09126079847 

mailto:h.naji@kgut.ac.ir
mailto:hmotalleby@yahoo.com
mailto:Mehdi.faghih@gmail.com
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 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱تلفن تماس: 

 

 

 استادیار فاضل شریفی
 دکتری معماری کامپیوتر

 
 ایران ،دانشگاه شهید بهشتی

f.shaifi@kgut.ac.ir 
sharifi.fazel@gmail.com 

 
09132907884 

 

 

 استادیار محبوبه افضلی
 علوم کامپیوتردکتری 

 
 مالزی ،دانشگاه فناوری

afzali_mahboobeh@yahoo.com 
 

09133951652 

 

 

 :ژپوهشی اساتید گروهتخصصی و اهی زمینه

 حوزه تخصصی و پژوهشی نام استاد

 دکتر حمیدرضا ناجی
 FPGA" –" محاسبات ابری"  –"اینترنت اشیا"  –های تعبیه شده" "سیستم –" فناوری اطالعات و ارتباطات"امنیت  –"شبکه" 

Design"–  "WSN" 

 "ارزیابی کارایی و تحمل پذیری خطا" –محاسبات ابری و گرید" "  –"یادگیری ماشین"  –"داده کاوی"  دکتر حسن مطلبی

 های کنترلی نظامی""طراحی و تولید سیستم –های عامل" "سیستم –"امنیت حوزه سایبری"  –"پردازش تصویر"  دکتر محمدمهدی فقیه

mailto:f.shaifi@kgut.ac.ir
mailto:sharifi.fazel@gmail.com
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 ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱تلفن تماس: 

 

 دکتر فاضل شریفی
طراحی " –امنیت سخت افزار" "–"طراحی مدارات کم مصرف و منطقی بر اساس نانو"  –"نانو تکنولوژی و طراحی مدارهای نانو" 

 "VLSI"  –های تحمل پذیر خطا" "سیستم –مدارهای چند ارزشی" 

 ار و سبز"های تامین پایدنجیرهز طراحی" –" و سیار "محاسبات ابر –سیم" های بی"شبکه –"تحمل پذیری خطا"  –زنجیره تامین" " افضلی دکتر محبوبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فناوری پیشرفتهنشانی: کرمان، انتهای بلوار هفت باغ علوی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱تلفن تماس: 

 

هر  هب تناسب   اهی کامپیورتیمعماری سیستم لیست ردوس اراهئ شده ربای گرایش

 :یمسالن 
 های کامپیوتری:گرایش معماری سیستم

 :نیمسال دوم :آغازیننیمسال 

 واحد(3معماری کامپیوتر پیشرفته ) -1
 واحد(3های کامپیوتری )ارزیابی کارایی سیستم -2
 واحد(3های کامپیوتری پیشرفته )شبکه -3
 واحد(3طراحی مدارهای مجتمع پر تراکم پیشرفته ) -4

 واحد(۳های تحمل پذیر خطا )طراحی سیستم -۱
 واحد(۳های توزیع شده و رایانش ابری )سیستم -2
 واحد(۳های کامپیوتری امن )سیستم -۳
 واحد(۳طراحی مدار با فناوری نانو ) -4

 نیمسال چهارم: نیمسال سوم:

 واحد(2سمینار ) -1
 واحد(6پایان نامه ) -2

 پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فناوری پیشرفتهنشانی: کرمان، انتهای بلوار هفت باغ علوی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱تلفن تماس: 

 

 

 

 

 :یمسالهر ن  هب تناسب  فناوری اطالعات لیست ردوس اراهئ شده ربای گرایش
 :فناوری اطالعاتگرایش 

 :نیمسال دوم :نیمسال آغازین

 واحد(3های کامپیوتری پیشرفته )شبکه -1
 واحد(3داده کاوی ) -2
 واحد(3های عامل پیشرفته )سیستم -3
 واحد(3معماری سازمانی فناوری اطالعات ) -4

 واحد(۳های داده )امنیت پایگاه -۱
 واحد(۳امنیت شبکه پیشرفته ) -2
 واحد(۳سیستم های پشتیبانی از تصمیم گیری ) -۳

 چهارم:نیمسال  نیمسال سوم:

 واحد(3مباحث پیشرفته در فناوری اطالعات ) -1
 واحد(2سمینار ) -2
 واحد(6پایان نامه ) -3

 پایان نامه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فناوری پیشرفتهنشانی: کرمان، انتهای بلوار هفت باغ علوی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱تلفن تماس: 

 

 

 

 

 :یمسالهر ن  هب تناسب  تجارت الکترونیک لیست ردوس اراهئ شده ربای گرایش
 :فناوری اطالعات/تجارت الکترونیکگرایش 

 :نیمسال دوم :نیمسال آغازین

 واحد(3پیشرفته ) های کامپیوتریشبکه -1
 واحد(3هوش تجاری ) -2
 واحد(3مباحث ویژه ) -3
 واحد(3مباحث پیشرفته در فناوری اطالعات ) -4

 واحد(۳امنیت در تجارت الکترونیکی ) -۱
 واحد(۳مدیریت زنجیره عرضه ) -2
 واحد(۳یار هوشمند )های تصمیمسیستم -۳

 نیمسال چهارم: نیمسال سوم:

 واحد(3)تجارت الکترونیک سیار و محاسبات فراگیر  -1
 واحد(2سمینار ) -2
 واحد(6پایان نامه ) -3

 پایان نامه
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 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱تلفن تماس: 

 

 

 

 

 اهی کارشناسی ارشد صورت پذریفته رد این گروه:انمهای از اپیانگزیده
 مرتبط با طراحی مدار و اننو الکترونیک: .1
 یم كوانتومیتال با استفاده از مفاهیجیمدارات د یو طراحی نه سازیبه 
 كینانو الكترون یرمزنگار یت استفاده از مدارهایكارامد با قابل یسخت افزار یاجزا یطراح 
 یكوانتوم یسلول یاتوماتای ر در تكنولوژیمدار ضرب كننده برگشت پذ یطراح 
  ل توانیمقاوم در برابر حمالت تحل یمدارها یبرا یك روش طراحیارائه 
 سیبا استفاده از ادوات نانومغناط یه حسابیپا یمدارها یطراح 
 یبیكم توان ترك یمدار محاسبات یطراح CMOS/ MTJ 
 یكربن ینانو لوله ها یبا استفاده ازتكنولوژ یتمام جمع كننده چند ارزش یطراح 

 :اه FPGAو  اهی نهفته مرتبط با سیستم .2

 ستم یت در سید هوییتا یبرا یتمیارائه الگورRFID 
 ه توابع آشوبیر بر پایتصو یرمز نگار یها تمیو بهبود الگور یبررس 
 یطبقه بند یكاربردها ین برایماش یریادگید در یجد یجمع یریادگی یستمهایبهبود س 
 ریر به نظینظ یل محتوایتحو یبیترك یر محتوا در شبكه هایبهبود تكث 
 ال-ید-اچ-یبا استفاده از و یه سازیبر شب ینرم مبتن یخطا یریتحمل پذ یابیارز 
 كوتاه برد ارتباطات یفناور از استفاده با امن یكیالكترون پرداخت ستمیس  
 با یا هسته-نیچند ساختار یساز ادهیپ FPGA 
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 ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱تلفن تماس: 

 

 
 متحرك ییاقتضا یها شبكه یناهنجارها یبند طبقه در موثر یها یژگیو انتخاب  
 یابر انشیرا تیامن بردن باال جهت شده عیتوز نفوذ صیتشخ ستمیس كی رائه  
 یكارآمد بر رو یاده سازیجهت پ یمانه ایپ یحساب یمدارها ینه سازیبه FPGA  
  یانش ابریو توازن بار در را یزمانبند یبیك روش چند هدفه تركیارائه  
 در  یص نفوذ با سرعت باال با استفاده از پردازش موازیستم تشخیك سیه یاراFPGA 
 بر یمبتن اجرا زمان در یسطح چند یرمزنگار FPGA  
 بر  یمبتن یمواز یاص نفوذ چند هستهیستم تشخیسFPGA 

 :شبکه، مسیریابی و امنیتمرتبط با  .۳

 انش نرمیرا یسنسور با استفاده از روش ها یشبكه ها یخوشه بند ینه سازیبه 
 یابیرید در مسیجد یم با ارائه راهكاریس یحسگر ب یس در شبكه هایت سرویفیبهبود ك 
  میس یحسگر ب یدر شبكه ها یكاهش مصرف انرژ یه برایداده محور چند ال یابیریك روش مسیارائه 
 ید در خوشه بندیجد یكردیم با ارائه رویس یحسگر ب یش طول عمر شبكه هایافزا 
  میس یحسگر ب یدر شبكه ها یتوازن بار و كاهش مصرف انرژ یداده محور برا یره سازیك روش ذخیارائه 
 یانرژ ینیش بیپ یم با استفاده از روش هایسیب یهاش طول عمر نودها در شبكه یو افزا یكاهش مصرف انرژ 
 میس یحس گر ب ید در شبكه هایآگاه جد یداده محور انرژ یره سازیك روش ذخی 
 میسیب حسگر یها شبكه در یانرژ مصرف بهبود یبرا یرقابت یبند خوشه تمیالگور كی ارائه 
  میس یحسگر ب یس در شبكه هایت سرویفیش كیو افزا یداده محور جهت بهبود مصرف انرژ یابیر یزم مسیك مكانیارائه 
 میسیر در شبكه حسگر بیل اطالعات به تصویاطالعات با تبد ید رمز نگاریجد یچارچوبها یبررس 
 میسیحسگر ب یش عمر شبكه هایجهت افزا یك و خوشه بندیهمومورف یتجمع داده امن با استفاده از رمز گذار 

 
 
 
 
 

 م تنك با استفاده از چاهك یس یحسگر ب یداده ها در شبكه ها یناشناس و جمع آور یگره ها یابیمكان  یآگاه برا یانرژ یارائه روش
 متحرك

 میس یحسگر ب یدر شبكه ها یكاهش مصرف انرژ یبرا یك خوشه بندیك تكنیه یارا 
 تراشه یرو یشبكه ها یآگاه از ازدحام برا یابیر یا در مسیپو یخوشه بند 
 اءینترنت اشیاطالعات در ا یابیریمس ت خدمات دریفیش كیافزا 
 اریس یمورد ید كشف نفوذ در شبكه هایتم جدیارائه الگور 
 اریس یبانكدار در نفوذ صیتشخ ستمیس یساز ادهیپ و یطراح 
 ص نفوذیتشخ یستم هایبه منظور بهبود س یمنطق فاز یریت شبكه با به كارگیامن یارتقا 
 یتم هایالگور یریص نفوذ با بكارگیستم تشخیو س یرمزنگار یتم چند عاملیاز الگورم حسگر با استفاده یس یب یت شبكه هایامن 

 دهوشمن
 گیك همسایزان ترافیم با استفاده از میس یحسگر ب یل در شبكه هایبیص حمالت سیتشخ 
 اریس یص نفوذ در بانكداریستم تشخیك سی یطراح 
  ستم پس از حمله یس یابیت بازیقابل د بایبر تبادل كل ید مبتنیت جدیزم احراز هویك مكانیارائهDoS 



 

 

 

 فناوری پیشرفتهنشانی: کرمان، انتهای بلوار هفت باغ علوی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱تلفن تماس: 

 

 یع شده ومشاركتیافت توزیار: رهیدر تجارت س یبر ناهنجار یص نفوذ مبتنیستم تشخیس 
 بنامه هایهرزنامه ها و فر یسامانه هوشمند جهت آشكار ساز یطراح 
 متحرك یمورد یت در شبكه هایش امنیافزا ید برایص نفوذ جدیستم تشخیك سی یمعرف 
 یوتریدر شبكه كامپ یچند عامل یتیستم امنیك سی یاده سازیو پ یطراح 
 میس یحسگر ب یدر شبكه ها یت و كنترل دسترسید احراز هویه جدیك روی یاده سازیو پ یطراح 

 میسیب گر حس یها شبكه در چاله كرم حمالت صیتشخ یبرا دیجد روش كی یساز هیشب و ارائه  

 ت ابر با استفاده از تست نفوذیش امنیافزا 
 بزرگ یاجتماع یكاربر در شبكه ها یت داده هایش امنیجهت افزا یجاد چارچوب نرم افزاریا 
  یانش ابریبر را یع شده مبتنیص نفوذ توزیستم تشخیك سیارائه 
 استخراج شده با روش  یوندیرتبه قواعد پ یبهنگام سازDEA 

 

 

 

 

 یرمزنگار یتم هایبا تمركز بر خانواده الگور یتم رمز نگاریل رمز الگوریتحل RC4 

گر:اهی توصیهمرتبط با داده کاوی ، یادگیری ماشین و سیستم .4
 

 یكیالكترون یریادگیت یریدر مد ین استراتژیتدو 
 یتوسط منطق فاز یقواعد استخراج شده از داده كاو یرتبه بند 
  یبا استفاده از داده كاو یمخابرات یدر شبكه ها یبر ناهنجار یص نفوذ مبتنیستم تشخیك سیارائه 
 یمصنوع هوش یها تمیالگور یمبنا بر یكاو داده از آمده دست به قواعد یبند رتبه  
 یا ان آر كرویم اهداف ینیب شیپ یبرا یجمع یریادگی یها روش بهبود  
 پا كاشان(یخط رنگ كارخانه سا ی: روبات های)مطالعه مورد یكرد داده كاویخطا با رو ینیش بیص و پیتشخ 
 یكاو داده یها روش از استفاده با محتوا لیتحو یها شبكه ییكارا بهبود 
 یداده كاو یك هایك با استفاده از تكنیه گر در تجارت الكترونیتوص یستم هایس ییبهبود كارا 
 اب هایریدر مس یابیریاستفاده از جداول مس ینه سازیبه یبرا یداده كاو یاستفاده از روش ها 
 یمارین بیا یریشگیدز جهت پیك ایدمولوژیاپ یدر داده ها یداده كاو یاستفاده از روشها 
 ع كننده كاال در استان یشركت توز ی)مطالعه مورد یق داده كاویع كاال از طرید در شبكه توزیسفارشات خر یالگوها ییشناسا

 گلستان(
 متوازن نا یها داده یبند طبقه یها روش بهبود  
 ید داده ایط گریداده ها در مح ینسخه ساز یایپو یتم علیالگور یریاتكاپذ یابیارز 
 یكاو داده كردیرو با كار و كسب حوزه در انیمشتر یوفادار یابیارز یها روش بهبود 
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 کامپیورت: هب بوطاهی مرمرتبط با دیگر حوزه .5
  در موجودات زنده یریات قابل اندازه گیمرتبط با خصوص یكیژنت یرهایمتغ ییشناسا یهوشمند برا یروش ها یارائه 
 نیپروتئ یتاخوردگ یص الگویتشخ یبرا یجمع یریادگی یاستفاده از روشها 
  یكیدولت الكترون یابیك مدل مناسب ارزیارائه 
 یك كوانتومیزیبر ف یمبتن یاطالعات در ارتباطات كوانتوم یرمزنگار یبرا یارائه روش 
 یكیالكترون ط آموزشیه گر منابع در محیستم توصیس یبرا یارائه چارچوب 
 یژگیو انتخاب نینو یها روش ی ارائه wrapper و filter یفاز یها مجموعه یتئور از استفاده با  
 یفرا ابتكار یتم هایو الگور یبا استفاده از منطق فاز یبهبود عملكرد دسته بند 
 هوشمند یتم هایبر الگور یط پرواز مبتنیرزرو بل یه گر برایستم توصیك سی یطراح 
 گونه آشوب یزمان یها یسر ینیب شیپ یمصنوع هوش یها كیتكن از استفاده  
 یفرا ابتكار یبا استفاده از روش ها یزمان یها یسر ینیش بیپ یستم هایبهبود عملكردس 
 یت ارتباط با مشتریریو مد یابیان جهت بهبود بازاریمشتر یازهایمربوط به ن یداده ها یخوشه بند 
 یتیامن یس و پارامترهایت سرویفیك یارهاینظر گرفتن معدبا در یص منابع در گریبهبودتخص 
 كیدر حوزه تجارت الكترون یعیتجم یریادگی یكاربرد و بهبود روش ها 
 یتیجمع هوشمند محاسبات  
 رانیل در ایرش خدمات موبایپذ ین فاكتورهاییو تع یابی)( در ارز یل سلسله مراتبیند تحلیك فرایكاربرد تكن 
 كارا با در نظر گرفتن كاربران ه گرایستم توصیس یطراح Graynsheep 
 یتیامن یبا در نظر گرفتن پارامترها یانش ابریدر را ین مجازیبهبودمهاجرت زنده ماش 
 افتهیبهبود  یو ارائه روش یاعتبار یستم هایتقلب در نظرات كاربران در س ییشناسا یروش ها یابیارز 
 متحرك ییاقتضا یشبكه ها یناهنجارها یموثر در طبقه بند یها یژگیانتخاب و 
 ن یماش یریادگی یهاكیس ها با استفاده از تكنیت تجربه در وب سرویفیس و كیت سرویفیك یابیجهت ارز یبیترك یارائه مدل 

 
 
 

 نه"یبا هدف كاهش زمان و با در نظر گرفتن هز یان كاریجر یفه ایدرون وظ یساز ی"مواز 
 سبز یابر محاسبات در یمجاز یها نیماش مهاجرت رساندن حداقل به یبرا یروش ارائه 
 دیط گریدر مح یكار یان هایجر یفه ایدرون وظ یساز یمواز یبرا یخط یزیبر برنامه ر یارائه روش مبتن 
 نیماش یریادگی یك هایبا استفاده از تكن یویكل یها یماریص بینظام سالمت جهت تشخم یل داده هایبهبود روند تحل 
 ع شدهیط توزیدر مح یافزونگ ینه سازیبا به یعلم یكار یان هایجر یاجرانان یت اطمیش قابلیافزا 
 ع شدهیط توزیدر مح یبا مهلت زمان یعلم یكار یان هایجر ینان اجرایت اطمین قابلیتضم یبرا یتمیالگور 
 كالن یها پردازش در هوشممند یها تمیالگور یاسا بر كارا یزمانبند مدل ارائه 
 یعصب یبا استفاده از شبكه ها یگذار یحل مسائل جا ید برایجد یروش 
 یجمع یریادگی یبر روش ها یمبتن یكیتراف یالگوها ینیبشیپ یبرا یراهكار 
 ركاركرد نامطلوبییت چاپگرها در مقابل استفاده مخرب از اجزاء و تغیبهبود امن 
 یخصوص میحر حفظ با اءیاش نترنتیا در خدمات تیفیك بهبود  
  ع شدهیتوز یستم هایسه همه با همه در سیمسائل مقا یبرا یتم زمانبندیالگورك یارائه 
 چاپگر یكربندیس ها و پیخرابكارانه به سرو یت چاپگرها در مقابل دسترسیبهبود امن 
 یشهر كیتراف یالگو ینیبشیپ یبرا بند دسته یایپو انتخاب بر یمبتن یروش هیارا  
 نه منابعیص بهیمهلت دار با تخص یبرنامه ها ینه اجرایكاهش هز 
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 یم خصوصیاء با حفظ حرینترنت اشیت خدمات در ایفیبهبود ك 
 نه منابعیص بهیمهلت دار با تخص یبرنامه ها ینه اجرایكاهش هز 
 شده عیتوز یها ستمیس در همه با همه سهیمقا مسائل یبرا یزمانبند تمیالگور كی ارائه  
 یاجتماعتجارت در دیخر قصد بر كاربران نظرات یگذاراشتراك به ریتاث یابیارز مدل ارائه  
  یاء اجتماعینترنت اشیا یستم خبره جهت توسعه شبكه هایك سیارائه 
 نرم افزار محور یكنترلر شبكه ها ییبهبود كارا یدر راستا یكردیه رویارا 
 یجمع یریادگی یهابا استفاده از روش یك شهریتراف یهاگلوگاه ینیبشیپ یبرا یارائه روش 

 
 
 

 شده رد مجالت علمی معتبر: منتشر ربخی از مقاالت .6
 عنوان مجله عنوان مقاله

APAE: an IoT intrusion detection system 
using asymmetric parallel auto-encoder 

NEURAL COMPUTING and APPLICATIONS 
 

Energy-Efficient and PVT-Tolerant CNFET-
Based Ternary Full Adder Cell 

CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL 
PROCESSING 

DCHG-TS: a deadline-constrained and cost-
effective hybrid genetic algorithm for 

scientific workflow scheduling in cloud 
computing 

Cluster Computing-The Journal of Networks 
Software Tools and Applications 

A Distributed Sailfish Optimizer Based on 
Multi-Agent Systems for Solving Non-Convex 

and Scalable Optimization Problems 
Implemented on GPU 

Journal of Artificial Intelligence and Data 
Mining 

 

A Fault-Tolerant Workflow Scheduling 
Algorithm for Grid with Near-Optimal 

Redundancy 
Journal of Grid Computing 

Approximate 5-2 Compressor Cell Using Spin-
Based Majority Gates 

SPIN 

Energy-Efficient Ternary Multipliers Using 
CNT Transistors 

Electronics 

The Sailfish Optimizer: A novel nature-
inspired metaheuristic algorithm for solving 

ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
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constrained engineering optimization 
problems 

Spin-Based Imprecise 4-2 Compressor for 
Energy-Efficient Multipliers 

SPIN 

 

Design, electromechanical simulation, and 
control of a variable speed stall-regulated 

PMSG-based wind turbine 
International Journal of Green Energy 

Investigation of Horizontal and Vertical Wind 
Shear Effects Using a Wind Turbine Emulator 

IEEE Transactions on Sustainable Energy 

High performance, variation-tolerant CNFET 
ternary full adder a process, voltage, and 

temperature variation-resilient design 
COMPUTERS and ELECTRICAL ENGINEERING 

Platform for design, simulation, and 
experimental evaluation of small wind 

turbines 
IET Renewable Power Generation 

Task graph scheduling in the presence of 
performance fluctuations of computational 

resources 

Turkish Journal of Electrical Engineering and 
Computer Sciences 

 

A Capacitive multi-threshold threshold gate 
design to reach a high-performance PVT-

tolerant 4:2 compressor by carbon nanotube 
FETs 

ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL 
PROCESSING 

RTEA Real-Time and Energy Aware Routing 
for Industrial Wireless Sensor Networks 

WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 

A Clustering Algorithm for Communication-
Aware Scheduling of Task Graphs on Multi-

Core Reconfigurable Systems 

IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND 
DISTRIBUTED SYSTEMS 

An energy efficient multi-level route-aware 
clustering algorithm for wireless sensor 

networks A self-organized approach 
COMPUTERS and ELECTRICAL ENGINEERING 

A two-level multi-gene genetic programming 
model for speech quality prediction in Voice 

over Internet Protocol systems 
COMPUTERS and ELECTRICAL ENGINEERING 
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Secure E-Commerce using multi-Agents 

International Journal of Business 
Information Systems 

A decentralized energy efficient hierarchical 
cluster-based routing algorithm for wireless 

sensor networks 

AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF 
ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS 

Effect of using mobile sink and clustering on 
energy consumption in wireless sensor 

networks 

Turkish Journal of Electrical Engineering and 
Computer Sciences 

New SRAM design using body bias technique 
for low-power and high-speed applications 

INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT 
THEORY AND APPLICATIONS 

Adaptive Technique for Overcoming 
Performance Degradation Due to Aging on 

۶T SRAM Cells 

IEEE TRANSACTIONS ON DEVICE AND 
MATERIALS RELIABILITY 

FPGA-based real time incremental 
conductance maximum power point tracking 

controller for photovoltaic systems 
IET Power Electronics 

An Efficient Crossover Architecture for 
Hardware Parallel Implementation of Genetic 

Algorithm 
NEUROCOMPUTING 
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 اجرا شده رد این گروه آموزشی: اهی طرحربخی از  .7
 .سند اجرایی دولت الکترونیک استان كرمان (۱

 .كرمانسند ارزیابی دولت الکترونیک استان  (2

 .JTAGهای با استفاده از پروتکل FPGA مبتنی برهای طراحی و ساخت برد تشخیص خطای  نرم افزاری سیستم (۳

 .با ساختار پیکربندی جزئی یاچند هسته FPGAطراحی و ساخت بردهای  (4

 .طراحی و ساخت یک هسته سخت افزاری رمزنگاری (5

 .ASCADهای سیستم یهابر پروتكل یمبتن DCUطراحی  (6

 .های فضای تبادل اطالعاتخدمات در زمینه حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری اخذ (۷

های فضای تبادل اطالعات آپا خدمات مشاوره پژوهشی در زمینه واکنش فوری به حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری (۸

 .دانشگاه کرمان
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گاهی و کارگاهی موجود رد   این مرکز:تجهیزات آزمایش
گاه شبکه و امنیت شبکه شامل موارد ذیل است:  آزمایش

 ردیف نوع سیستم و کاربرد سازنده مشخصات یا مدل

3560G Cisco switch ۱ 

SMS 100i 24online Hospitality Internet Access 2 

2000 series Exinda WAN & Application Acceleration ۳ 

1841 Cisco router 4 

FortiGate 110c Fortinet Integrated Multi-Threat Protection 5 

Forti analyzer 100c Fortinet Network monitoring  6 

ASA 5510 series Cisco Adaptive security appliance Next-Generation Firewalls ۷ 

Catalyst 2960G series Cisco switch 8 

گاه سیستم  شامل موارد ذیل است: و تجهیزات موجود رد مرکز آاپ،  اهی تعبیهآزمایش
 IP-Baseگیری قابل برنامه ریزی و های اندازهدستگاه -۱
 Power Pcو  Xilinx ،Altera ،Micro Blazeبردهای  -2
 MaxPlus ،Quartus ،ModelSim ،ISEابزارهای شبیه سازی و سنتز اعم از  -۳
 Xeon E5-2640 2.5GHZپردازنده پر سرعت  -4
5- Gen th9 380ProLiant DLHP   3جهت محاسبات سنگین با دو عدد پردازندهV2650Intel Xeon   هسته  20که مشتمل بر

 نماید.گیگابایت رم را پشتیبانی می ۷6۸باشد و تا هسته مجازی می 20حقیقی و 
  

 


