


ایمان
اشراقی

مکانیک شکست
مواد هوشمند

تحلیل سازه های میکرو
استادیار

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

2158

ieshraghi@ut.ac.ir



هادی
امیری

پردازش سیگنال
پردازش سیگنالهای آرایه ای 

سونار و آکوستیک زیرآب
پردازش سیگنالهای پزشکی

استادیار

مهندسی برق

مخابرات سیستم

2244

hadi.amiri@ut.ac.ir



عبدالمجید
بایندری مقدم

نانو فناوری
زیست فناوری
شیمی کاربردی

دانشیار

شیمی

(بیو-نانو)تجزیه 

2153

bayandori@ut.ac.ir



عبدالرضا
ترابی

طراحی و ساخت آنتن فرستنده
تحلیل شبیه سازی میدان های الکترو مغناطیسی استادیار

مهندسی برق

مخابرات مایکروویو و نوری

2158

ab.reza.Torabi@ut.ac.ir



اکرم
حسینیان

کریستالوگرافی
نانو تکنولوژی و محاسباتی دانشیار

شیمی

معدنی

2231

hoseinian@ut.ac.ir



علی
خجسته

مکانیک محاسباتی
انتشار امواج در جامدات و سیاالت
مکانیک مواد هوشمند و پیشرفته

مسایل اندرکنش خاک و سازه و سیال

استادیار

مهندسی عمران

سازه

2168

akhojasteh@ut.ac.ir



مریم
ذوقی

لیزر
برهمکنش نور و ماده

نانوذرات فلزی و کاربردهای آنها
حکاکی لیزری در ابعاد نانومتری، پالسمونیک 

استادیار

فیزیک

فیزیک اتمی مولکولی

2151

maryam.zoghi@ut.ac.ir



حسین
رحامی

بهینه سازی
تئوری گراف

تحلیل سازه ها
دانشیار

مهندسی عمران

سازه

2291

hrahami@ut.ac.ir



علی
روستایی

(soft matter)رئولوژی و ماده نرم 
...(ویسکوپالستیک، ویسکواالستیک و)سیاالت غیر نیوتنی 

مکانیک سیاالت فرآیندهای حفاری و ساخت چاه های نفت و گاز
روش های عددی اجزای محدود مخصوص سیاالت غیرنیوتنی

حل عددی جریان به روش شبکه بولتزمن
(SPH)حل عددی جریان با روش های بدون شبکه 

کاربرد روش های بهینه سازی محدب در مکانیک سیاالت
دریافت جایزه استادیار جوان از بنیاد ملی نخبگان

استادیار

مهندسی مکانیک

سیاالت و تبدیل انرژی

2232

aroustaei@ut.ac.ir



زهرا
شاطرزاده یزدی

محاسبات کوانتومی•
پردازش اطالعات کوانتومی•
:فناوریهای نوین در زمینه•

تصویر برداری کوانتومی•
حسگرهای کوانتومی•
مخابرات کوانتومی•

استادیار

فیزیک

محاسبات و اطالعات کوانتومی

2151

zahra.shaterzadeh@ut.ac.ir



مجتبی
صالحی دزفولی

در ( اجزای محدود، بدون مش)کاربرد روش های مختلف تحلیل عددی 
مسایل مهندسی
سازه-اندر کنش خاک

مدلسازی مسایل ژیوتکنیک لرزه ای

استادیار

مهندسی عمران

سازه

2156

Msalehid@ut.ac.ir



سید محمود
طاهری

استنباط آماری
آمار و احتمال در محیطهای نایقینی

ریاضیات فازی
استاد

آمار ریاضی

استنباط آماری

2162

Sm_taheri@ut.ac.ir



روح اهلل
عابدیان

اهی، با استفاده از روش های تفاضالت متن)حل عددی مشتقات جزئی 
(تفاضالت محدود، بدون شبکه، عناصر متناهی

بهینه سازی عددی
الگوریتم های یادگیری عمیق برای حل معادالت مشتقات جزئی 

استادیار

ریاضی

آنالیز عددی –کاربردی 

2232

rabedian@ut.ac.ir



علی
فهیم

فیزیک ذرات بنیادی 
فیزیک سیستم های پیچیده 
علوم داده محور و داده کاوی 

استادیار

فیزیک

فیزیک ذرات بنیادی 

3597

a.fahim@ut.ac.ir



امین
قدوسیان

بهینه سازی خطی
بهینه سازی غیر خطی و شبکه ای

نظریه فازی
استادیار

ریاضی

بهینه سازی-کاربردی

2152

a.ghodousian@ut.ac.ir



علی
کمندی

فناوری اطالعات
تحلیل داده

مدیریت داده و ارزیابی بلوغ داده
بالک چین

مدلهای داده کاوی

استادیار

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

2171

kamandi@ut.ac.ir



اعظم
مانی

همبستگی های کوانتومی
اپتیک کوانتومی

مخابرات کوانتومی
استادیار

فیزیک

محاسبات و اطالعات کوانتومی

2157

Mani.azam@ut.ac.ir



نیره
مجد

اشتراک رمز کوانتومی
اشتراک کلید کوانتومی

تخمین کوانتومی
دماسنجی کوانتومی

استادیار

فیزیک

محاسبات و اطالعات کوانتومی

2154

naymajd@ut.ac.ir



سمیه 
محمدی

ساخت و شبیه سازی نانوساختارهای دوبعدی و تک -نانو ساختارها
( مکسین ها، گرافن، نانولوله کربنی)بعدی 

ساخت و شبیه سازی ابرخازن ها، باتری های لیتیوم -ادوات انرژی
یون، پیل های سوختی

حسگرهای شیمیایی و الکتروشیمیایی 

استادیار

مهندسی برق

نانوفناوری-الکترونیک

2157

so.mohammadi@ut.ac.ir



حسین 
محمودی داریان

دینامیک سیاالت محاسباتی
پردازش موازی استادیار

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

3726

hmahmoodi@ut.ac.ir



احسان
معانی

سیستم های دینامیکی و آشوب 
کنترل

بهینه سازی و شبکه های عصبی
استادیار

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

2163

e.maani@ut.ac.ir



علی
معینی

فناوری اطالعات
الگوریتم ها و محاسبات استاد

مهندسی برق

فناوری اطالعات

2173

moeini@ut.ac.ir



سایه
میرزایی

مک پردازش سیگنال های صدا، تصویر و سیگنالهای پزشکی به ک
الگوریتم های یادگیری ماشین

طبقه بندی، جداسازی و بازسازی سیگنال ها 
ال در کاربرد نمایش تنک سیگنالها در آرایه های آنتنی، تخمین کان

شبکه های مخابراتی و بازسازی و بهبود کیفیت سیگنال ها

استادیار

مهندسی برق

مخابرات سیستم

2161

s.mirzaei@ut.ac.ir


