
  رضویسيدمحمد دکتر  رزومه

  عضو هيات علمی گروه مهندسی الکترونيک دانشگاه بيرجند

 

  تحصيالت

 ١٣٧٣سال  ١۶8٢٩الکترونيک دانشگاه صنعتی اميرکبير (واحد تفرش) با معدل  -کارشناسی مهندسی برق -١

 ١٣٧۵سال  ١٧8٧١الکترونيک دانشگاه تربيت مدرس با معدل  - کارشناسی ارشد مهندسی برق -٢

 ١٣٨۵سال  ١٧8٨١الکترونيک دانشگاه تربيت مدرس با معدل  -ی مهندسی برقدکتر -٣

  

  کارهای اجرایی

 ١٣٨۵-١٣٨۴مدیریت گروه مهندسی الکترونيک دانشگاه بيرجند  -١

 ١٣٨٨- ١٣٨۵معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه بيرجند  -٢

 ١٣٩١-١٣٨٨ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه بيرجند  -٣

  ١٣٩٣ - ١٣٩١ه مهندسی برق و کامپيوتر دانشگاه بيرجند ریاست دانشکد -۴

 ١٣٩١تصویر ایران  قائم مقام دبير اولين کنفرانس بازشناسی الگو و تحليل -۵

 عضو انجمن ماشين بينایی و پردازش تصویر ایران -۶

  

  همکاری در طرح های پژوهشی

 ١٣٧۶ساماندهی آزمایشگاههای دانشکده مهندسی دانشگاه بيرجند  -١

 ١٣٧٧ازشناسی متون چاپی و حجم محدودی از کلمات دستنویس فارسی طرح ملی ب -٢

 ١٣٨۶ارزیابی درونی گروه الکترونيک دانشگاه بيرجند  -٣



 ١٣٨٨شهر بيرجند با استفاده از سيستمهای هوشمند  BTSجایابی بهينه ایستگاههای  -۴

  

  داوری مقاالت در مجالت علمی و پژوهشی معتبر

 وتر ایراننشریه مهندسی برق و مهندسی کامپي -١

 مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز -٢

 فصلنامه علمی پژوهشی پردازش عالئم و داده ها -٣

 نشریه انجمن مهندسين برق و الکترونيک ایران -۴

 نشریه رایانش نرم و فناوری اطالعات -۵

 مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق -۶

  سایبری و الکترونيکی پدافند مجله -٧

  

  هشیمقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژو

و احسان اله کبير، " روشی ساده برای بازشناسی برخط حروف مجزای فارسی"، نشریه  رضویسيدمحمد  -١
 ١٣٨۴، ٨٢- ۶۵، صفحات ٢، شماره١٧دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، جلد 

کلمات فارسی"، نشریه  -و احسان اله کبير، " روشی ساده برای بازشناسی برخط زیر رضوی سيدمحمد -٢
 ١٣٨۴، ٧٢-۶٣، صفحات ٢، شماره٣جلد  ،رق و مهندسی کامپيوتر ایرانمهندسی ب

3- S. M. Razavi, M. Taghipour and E. Kabir, “Improvement in Performance of Neural Network for 
Persian Handwritten Digits Recognition Using FCM Clustering”, World Applied Sciences Journal, Vol. 
9, No. 8, pp 898-906, 2010. 

4- M. Taghipour, M. Razavi and M. A. Shamsinejad, “Identification of Inter-turn Fault in Permanent 
Magnet Synchronous Motor, Using Negative Sequence of Current” , American Journal of Scientific 
Research, 2011. 

5- M. Taghipour , M. A. Shamsi Nejad and S. M. Razavi, “Discrimination of Inter-Turn Stator Winding 
Fault from Phase-to-Phase Short Circuit Fault in Permanent Magnet Synchronous Motor”, 
International Review on Modeling and Simulations (I.RE.MO.S.), 2011. 

های عصبی  کارگيری ساختارهای ترکيبی از شبکه به، " رضویسيدمحمد اميد مخلصی، ناصر مهرشاد و  -۶
های  سيستم مجله"، های موجک و زمانی های قلبی با استفاده از ادغام ويژگی منظور تشخيص آريتمی به

 ١۶،١٣٩٠-١صفحات ، ١، شماره٢جلد  ،هوشمند در مهندسی برق
ارائه يک روش هوشمند انتخاب ويژگي مبتني بر " و سيد حسن نبوی کریزی، رضویسيدمحمد نجمه قنبری،  -٧

"، نشریه مهندسی برق نويس فارسي  گرانشي باينري در سيستم بازشناسي ارقام دست جستجويالگوريتم 
 ١٣٩٠، ٣۶- ٢٩، صفحات ١، شماره٩جلد  ،ایران کامپيوترو مهندسی 

، قهرمانی حسن و فرجی ايرج ،فرشاد محسن ،رضوی محمد سيد ،نژاد شمسی علی محمد ،پور تقی مهران -٨
های  سيستم مجله"، پيچی موتور سنکرون مغناطيس دائم با استفاده از منطق فازی تعيين درصد خطای سيم "
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