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  يسوابق آموزش 

  فارغ واحد مشهد  يآزاد اسالمدانشگاه ،  يهوش مصنوعش يگرا وتر ،يکامپ يمهندس  رشته  ارش:: يکارشناس ،

 .رتبه اول دوره  ،  68ل ساليالتحص

  ل سال يفارغ التحصسجاد ،  يرانتفاعيغدانشگاه  سخت افزار ، ش يگراوتر ، يکامپ يمهندس: رشته يکارشناس

68  

 ارش: يان انهم کارشناس يپا  

آزاد دانشگاه  ، يمهندس يفن ، دانشکده "بر مدل يص گفتار مبتنيتشخ يداري/شن يداريد يبيستم ترکيس  "

،  درجه کسب  68زمستان سال دفاع:   يراحتو با مشاوره دکتر پوررضا  دکتر  ييبه راهنماواحد مشهد ،  ياسالم

 يشده : عال

 

 

 يان انهم کارشناس يپا 

به  سجاد ، ير انتفاعي، دانشگاه غ يمهندس يفن، دانشکده ز بزرگ( يست ) سايفوتبال يربات ها يه سازيشب

 68، سال دفاع:تابستان يطوس ي مهندس باوفا ييراهنما

 

  :ردوس گذران:ه ش:ه رد مقطع کارشناسي ارش 
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، (  ي) دکتر رجب ، روشها و سيستمهاي فازي(  ي) دکتر راحت ، شبکه هاي عصبي) دکتر پوررضا( ماشين يينايب

)  ، پردازش تصوير( يعقوبي) دکتر ، مباحث ويژه در مهندسي کامپيوتر( ي) دکتر راحت شناسايي آماري الگو

 .) دکتر اکبرزاده ( شرفتهيپ ي، هوش مصنوع(  ي) دکتر راحت ، شناسايي گفتاردکتر پوررضا( 
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