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عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسالمی
مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات – دانشگاه آزاد اسالمی – واحد بینالملل چابهار
رئیس اداره پژوهش و فناوری  -دانشگاه آزاد اسالمی – واحد بینالملل چابهار
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر  -دانشگاه آزاد اسالمی – واحد بینالملل چابهار
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عضویت حرفهای
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رئیس انجمن وبالگ نویسان برق و کامپیوتر دانشگاه در طول مدت تحصیل
نماینده ی خدمات پس از فروش  SONYو  LGدر استان سیستان و بلوچستان
عضویت بسیج
عضو نظام مهندسی ساختمان
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method”, Elsevier, Applied Soft Computing, vol.43, pp. 454-468, 2016.
4. Mohammad Eslami, Majid Pourahmadi and Mohammad Reza Shayesteh, “Optimal Design of
PID-Based Low-Pass Filter for Gas Turbine Using Intelligent Method”, IEEE ACCESS, vol.6, pp. 1533515345, 2018.
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6. Payman Bahrami, Mohammad Reza Shayesteh and Mohammad Eslami, “Simulation of the
Process of LDMOS Transistor Manufacture and Optimizing it to Increase the Current of Work”, QIAU,
Majlesi Journal Electrical Engineering, vol.11, no.4, pp. 37-43, 2017.

PID  "طراحی بهینۀ کنترلکنندۀ فازی، محمد اسالمی؛ محمدرضا شایسته؛ مجید پوراحمدی؛ وحید آیت اللهی تفتی.7
 هوش محاسباتی در،"به منظور جبرانسازی نوسانات فرکانس کم به کمک الگوریتم بهبودیافتۀ کلونی جستجوی ویروس
.7991 ،56-22  صفحه،2  شماره،9  دوره،مهندسی برق
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Mohammad Eslami, “VDCI: variable data classification index to ensure data protection in cloud
computing environments”, 2014 IEEE Conference on Systems, Process and Control (ICSPC 2014),
IEEE, Kuala Lumpur, Malaysia, 2014.
13. Faraz Fatemi Moghaddam, Nasrin Khanezaei, Sina Manavi, Mohammad Eslami and Alireza
Samar, “UAA: User Authentication Agent for Managing User Identities in Cloud Computing
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2014.
14. Mohammad Ahmadi, Milad Chizari, Mohammad Eslami, Mohammad Javad Golkar and Mostafa
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کنفرانسهای داخلی
Neuro- بررسی توسعه ی مدلهای فازی برای توابع فازی و اقتباس سیستم استتناج،3939 ،  میممد, اسالیم.31

 نخستین کنفرانس ملی آینده، غیرمستقیم به منظور آنالیز بازار سهامTSK  در روش پایگاه قواعد فازیFuzzy
.) مرکز توسعه آموزش های نوین ایران (متانا، تهران، مدیریت و توسعه،پژوهی
 "هماهنگ سازی منابع انرژی تجدید پذیر در یک ریزشبکه و بهبود،3932 ، میممد و سید ضیا مظلوم, اسالیم.37
، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر،"کیفیت توان با سیستم کنترلی فازی
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه،ساوه
 “روشی جدید در بهبود عملکرد مالتیپلکسرها،3931 ، و سمیرا دمی زاده, محمدرضا؛ یممد ماسالیم, شایسته.31
. دانشگاه ابرار، تهران، کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق،”با استفاده از نانولوله های کربنی

 .33عابدی ,سید جعفرحسن و یممد ماسالیم“ ،3931 ،,پروتکل ارتباطی قابل اعتماد ،با تاخیر محدود و پیچدگی
کمتر برای FANETهای چند خوشهای” ،کنفرانس بین فناوری اطالعات ،دولت الکترونیک و شهر هوشمند،
مشهد ،موسسه آموزش عالی توس.

گواهی شرکت در کارگاه





کارگاه "آشنایی با بازار سرمایه و نحوه سرمایهگذاری" – به مدت  1ساعت
کارگاه "دانشافزایی استادان با موضوع اخالق حرفهای" – به مدت  1ساعت
کارگاه آموزشی "شیوه کاربردی عملی نگارش پروپزال – به مدت  1ساعت
گواهی شرکت در نشست علمی "پیامبر ،اخالق از منظر امام خمینی(ره) ،جایگاه خانواده و زن از منظر امام
خمینی(ره) و هویت و خودباوری از منظر امام خمینی(ره)" – به مدت  6ساعت

داوری مقاالت
 داور کمیته علمی سومین کنگره بینالمللی مهندسی برق ،علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات
 داور دائمی کمیته علمی کنفرانسهای IEEE
 داور ژورنال Springer ،Soft Computing

اختراعات
 تولید برق با استفاده از جذر و مد دریا
 تشخیص سطح کیفی هندوانه با استفاده از امواج رادیویی
 طراحی نرمافزار تصحیحگر اتوماتیک غلطهای امالیی در متون فارسی

