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وبرؼٌبظی ارؼذ هٌْذظی پسؼىی گرایػ بیَالىتریه،تْراى -داًؽگبُ صٌعتی اهیروبیر
وبرؼٌبظی برق گرایػ الىترًٍیه ،هؽْذ -داًؽگبُ ظجبد هؽْذ
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تعییي هجوَعِ دادگبى هٌبظب جْت تخویي ٍضعیت هفصل دیعتبل دظت بب اظتفبدُ از ٍضعیت هفصل
پرٍوعیوبلّ ،فذّویي وٌفراًط هٌْذظی پسؼىی ایراى ،اصفْبى.1131 ،
پیػبیٌی ٍضعیت هفصل دیعتبل دظت بب اظتفبدُ از ٍضعیت هفصل پرٍوعیوبل برای حروت در صفحِی افك،
ّفذّویي وٌفراًط هٌْذظی پسؼىی ایراى ،اصفْبى.1131 ،

Estimation and Anticipation of Elbow Joint Angle from Shoulder Data during Planar
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The relation between psychophysiological stress profile and integrated visual and auditory
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 ظیعتن وٌترلی از طریك ارظبل  SMSبِ هَببیل بب هیىرٍوٌترلر AVR

 بررظی ٍیصگیّبی ظیگٌبل الىترٍوبردیَگرام
 هذلظبزی هیذاى الىتریىی اًتمبل تحریه در ظلَلّبی اتصبلی (بب اظتفبدُ از  Pspiceبرای ظبدُظبزی
ؼبیِظبزی اًتؽبر در عضلِی للب ٍ عضلِی صبف)
 هذل الىتریىی ظلَل عصبی بب ًرمافسار  ٍ Pspiceبررظی اًتؽبر پتبًعیل عول در طَل عصب
 تؽخیص بیوبریّبی للبی بر اظبض تحلیل ٍ والضبٌذی ظیگٌبل الىترٍوبردیَگرام
 هذل دیٌبهیىی ظبدُی خعتگی عضلِ ٍ ارزیببی آى
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 بررظی ٍیصگیّبی ظیعتن لیوبیه بِ عٌَاى هروس احعبظبت ٍ عَاطف

 هطبلعِ ٍ تحمیك در هَرد ثبت ظیگٌبلّبی حیبتی از لبیل الىترٍهبیَگرام ،الىترٍوبردیَگرام ٍ الىترٍاًعفبلَگرام

 ؼروت در دٍ پرٍشُ ارزیببی عولىرد رٌّی ببزیىٌبى تین هلی ًًَْبالى فَتببل ٍ تین هلی ًَجَاًبى بعىتببل ایراى
بِ عٌَاى هعئَل ثبت ٍ پردازغ اهَاج هغسی
سوابق تذریس:

هَظعِ آهَزغ عبلی فردٍض -هؽْذ:
 ریبضیبت هٌْذظی
 هببًی الىترًٍیه
 وبرگبُ هببًی الىترًٍیه
 ظختافسار
مهارت های ویژه:

 تَاًبیی ثبت ظیگٌبلّبی حیبتی (الىترٍهبیَگرام ،الىترٍوبردیَگرام ٍ الىترٍاًعفبلَگرام) ٍ ویٌوبتیه تَظط
دظتگبُّبی هربَطِ
 آؼٌبیی ٍ تعلط وبهل بِ رٍغّبی هختلف پردازغ ظیگٌبل (بِ ٍیصُ ظیگٌبلّبی بیَلَشیىی) ،اًَاع
طبمِبٌذی وٌٌذُّب ٍ ؼبىِ عصبی
 آؼٌبیی بب اًَاع تجْیسات هْن بیوبرظتبًی بخػ للب

ً رمافسارّبی هٌْذظی :
 ؼبیِظبزّبی هیىرٍوٌترلر Bascom AVR ،Proteus
ً رمافسارّبی ؼبیِظبزی هذارّبی الىترًٍیىی Pspice ٍ Hspice
 -MATLAB طراحی الگَریتن ٍ برًبهًَِیعی پبیِ ،ؼبیِظبزی بب ّToolbox ٍ Simulinkبی آى
ً رمافسارّبی ثبت ،تحلیل ٍ پردازغ اهَاج هغسی LORETA ،NeuroGuide ،WinEEG
ً رمافسار طراحی تىلیف Psytask
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