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کارآفرین برتر

بردبارجمشیدمهندس
آزماافرازشرکتمدیرعامل

تخصصیوعلمیسوابق
شریفصنعتیدانشگاهازبرقمهندسیالتحصیلفارغ
مستقیمغیربصورتنفر300حدودومستقیمبصورتنفر600حدوداشتغالزایی
هوشمندودیجیتالبرقکنتورهایبرایاختراعثبتگواهی
1396سالدرجمهوریرئیساولمعاوناز"ملینمونهکنندهصادر"تندیسولوحدریافت
بخشنمونهکارآفرین"بعنوان1399سالدرالضربامینجشنوارهپنجمینازتندیسلوحونشاندریافت

تهرانبازرگانیاتاقتوسط"خصوصی
زاتجلیلدورهشانزدهمیندر"کشورالکترونیکوبرقصنعتبرجستهمهندس"عنوانبهانتخاب

ایرانعلومفرهنگستانسویاز1399سالدرکشوررجستهبمهندسان
شرکتازهوشمندوپیشرفتهدیجیتالکنتورهایتولیدیمحصوالتبرایگواهینامهدریافتKEMAهلند
ریاستفناوریوعلمیمعاونتازافزارآزماشرکتبرای"یکنوعتولیدیبنیاندانش"گواهیاخذ

جمهوری
دانشمحصوالتصادراتتوسعه"بعنوانجمهوریریاستفناوریوعلمیمعاونتازتقدیرلوحدریافت

1396آذرماه"بنیان
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جایزه پژوهشی استاد کارلوکس

منهاجباقرمحمداستاد
کنترل-برقمهندسیگروهاستاد،

امیرکبیرصنعتیدانشگاهبرق،مهندسیدانشکده

علمیسوابقوتحصیالت
(1371)آمریکااوکالهاما،دانشگاهکنترل،–برقمهندسیدکتری
دکتریرساله20ازبیشسرپرستی
ارشدکارشناسینامهپایان140ازبیشهدایت
کنترلهایسیستموفازیمنطقمصنوعی،هوشهایزمینهدرکتابعنوان13تالیف
بینالمللیمعتبرمجالتدرپژوهشیمقاله220ازبیشانتشار
بینالمللیمعتبرهایکنفرانسدرپژوهشیمقاله290ازبیشارائه
موسسهسویازنمونهدانشمندعنوانبهانتخابISI1382سالدر
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جایزه پژوهشی استاد فخرایی

مدیعلیاستاد
الکترونیک-برقمهندسیگروهاستاد،

شریفصنعتیدانشگاهبرق،مهندسیدانشکده

علمیسوابقوتحصیالت
(1380)شریفصنعتیدانشگاهبرق،مهندسیکارشناسی
(1382)آمریکاجنوبی،کالیفرنیایدانشگاهبرق،مهندسیارشدکارشناسی
(1386)آمریکاجنوبی،کالیفرنیایدانشگاهبرق،مهندسیدکتری
بینالمللیمعتبرهایکنفرانسومجالتدرپژوهشیمقاله70ازبیشارائهوانتشار
آمریکااختراعثبتادارهدر"کوچکفوقالعادهسوئیچپذیرخازن"اختراعثبت(USPTO)
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استاد پیشکسوت در امر آموزش

شرافتاحمدرضااستاد
مخابرات-برقمهندسیگروهاستاد،

مدرستربیتدانشگاهکامپیوتر،وبرقمهندسیدانشکده

علمیسوابقوتحصیالت
(1353)شریفصنعتیدانشگاهبرق،مهندسیکارشناسی
(1359و1354)کالیفورنیااستنفورددانشگاهبرق،مهندسیدکتریوارشدکارشناسی
العمرمادامارشدعضوIEEE

ایرانبخشرئیسIEEE(2018و2017سال)
(کنونتا1391سالاز)ایرانعلومفرهنگستانمدعوعضو
(کنونتا1400سالاز)ایرانعلومفرهنگستانمصنوعیهوشفکراتاقرئیس
ارتباطاتتوسعهمشاورهگروهرئیس،نایب(TDAG)،مخابراتالمللیبیناتحادیه(ITU)(14001404تا)
ارتباطات،توسعهجهانیکنفرانسرئیس،نایبITU(1401)
بینالمللیکنفرانسهایومجالتدرمعتبرمقاله250ازبیشارائهوانتشار
مخابراتزمینهدرکتاب4تالیف
اختراع12ثبت
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استاد پیشکسوت در امر پژوهش

مقدمپارسامحسناستاد
قدرت-برقمهندسیگروهاستاد،

مدرستربیتدانشگاهکامپیوتر،وبرقمهندسیدانشکده

علمیسوابقوتحصیالت
(1358)شریفصنعتیدانشگاهبرق،مهندسیکارشناسی
(1364)ژاپنتویوهاشی،صنعتیدانشگاهبرق،مهندسیارشدکارشناسی
(1367)ژاپنتوهوکو،دانشگاهبرق،مهندسیدکتری
بینالمللیمعتبرهایکنفرانسومجالتدرپژوهشیمقاله250ازبیشارائهوانتشار
دکتریرساله30ازبیشسرپرستی
ارشدکارشناسینامهپایان85ازبیشهدایت
تحقیقاتیطرح15ازبیشاجرای
(1384تا1382سال)عتفوزارتدربینالمللیوعلمیهمکاریهایدفترکلمدیرووزیرمشاور
(1382تا1378سال)مدرستربیتدانشگاهالمللبینروابطمدیر
(اکنونتا1397و1391تا1388سال)مدرستربیتدانشگاهکامپیوتروبرقمهندسیدانشکدهرئیس
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جایزه آموزشی استاد پرویز جبه دار ماراالنی

شورکیباقریسعیداستاد
دیجیتالسیستمهای-برقمهندسیگروهاستاد،

شریفصنعتیدانشگاهبرق،مهندسیدانشکده

علمیسوابقوتحصیالت
(1365و1363)شریفصنعتیدانشگاهبرق،مهندسیارشدکارشناسیوکارشناسی
دانشگاهبرق،مهندسیدکتریElectro-Communications،(1378)ژاپن
بینالمللیمعتبرهایکنفرانسومجالتدرپژوهشیمقاله175ازبیشارائهوانتشار
(1384تا1380سال)آنریاستوشریفصنعتیدانشگاهکامپیوترمهندسیدانشکدهگذارانپایهاز
هستندکامپیوتروبرقمهندسیپایهدروسبهمتعلقعنوان12کهدرسعنوان20ازبیشتدریس
1384و1370،1380سالهایدردانشگاهدرآموزشیبرگزیدهاستادعنوانبهانتخاب
1369سالدرشریفصنعتیدانشگاهبرگزیدهپژوهشگرعنوانبهانتخاب
شدبازنگریایشانریاستدورهدربرقمهندسیدانشکدهدرسیبرنامه
فاستلورانتالیف"عصبیهایشبکهمبانی"کتابمترجم
دکتریرساله40ازبیشسرپرستی
ارشدکارشناسینامهپایان70ازبیشهدایت
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جایزه پژوهشی استاد محمد حکاک

کنارینصیریمعصومهاستاد
مخابرات-برقمهندسیگروهاستاد،

شریفصنعتیدانشگاهبرق،مهندسیدانشکده

علمیسوابقوتحصیالت
(1365و1364)اصفهانصنعتیدانشگاهبرق،مهندسیارشدکارشناسیوکارشناسی
(1371)آمریکایوتا،دانشگاهبرق،مهندسیدکتری
بینالمللیمعتبرهایکنفرانسومجالتدرپژوهشیمقاله250ازبیشارائهوانتشار
دکتریرساله20ازبیشسرپرستی
ارشدکارشناسینامهپایان50ازبیشهدایت
1396سالدرعلومفرهنگستانمنتخبمهندسیبرجستهاستاد
1384سالدرشریفصنعتیدانشگاهبرق،مهندسیدانشکدهبرترپژوهشگر
1386سالدرشریف،صنعتیدانشگاهبرق،مهندسیدانشکدهبرتراستاد
1389سالدرمازندران،استانبرجستهاستاد
تحقیقاتیطرح10ازبیشاجرای
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جایزه آموزشی و پژوهشی رده جوانان

پیراگلهیمندکتر
قدرت-برقمهندسیگروهدانشیار،
کردستاندانشگاهکامپیوتر،وبرقمهندسیدانشکده

علمیسوابقوتحصیالت
(1387)کردستاندانشگاهبرق،مهندسیکارشناسی
(1389)مدرستربیتدانشگاهبرق،مهندسیارشدکارشناسی
(1394)مدرستربیتدانشگاهبرق،مهندسیدکتری
کتابانتشار"Renewable Integrated Power System Stability and Control"

Wileyانتشاراتتوسط –IEEE Press
المللیبینمعتبرهایکنفرانسومجالتدرمقالهعنوان40ازبیشارائهوانتشار
تحقیقاتیطرح4اجرای
ارشدکارشناسینامهپایان10ازبیشهدایت
ماشینطراحینرمسازشبیه"اختراعثبت"
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جایزه زنان در مهندسی

شایستهغنیماهرخاستاد
مخابرات-برقمهندسیگروهاستاد،

ارومیهدانشگاهکامپیوتر،وبرقمهندسیدانشکده

علمیسوابقوتحصیالت
خارجیوداخلیمعتبرهایکنفرانسومجالتدرمقالهعنوان125ازبیشارائهوانتشار
تحقیقاتیطرح11اجرای
فکریمالکیتهایسازماندراختراع6ثبت
کنونتا1382سالاز(مخابراتعلمیقطب)شریفصنعتیدانشگاهنظریمخابراتپژوهشکدهعضو
کتابترجمهدرهمکاریOFDMنوریمخابراتبرای
پرتیحواستشخیصوتصادفازجلوگیریبرایآلودگیخوابتشخیصدستگاهساختوطراحی
آزمایشگاههایاندازیراهDSPمدارمنطقیآزمایشگاهدستورکارتهیهودیجیتالمخابراتو
1396سالدرعلوموزارتطرفازمهندسیوفنیرشتهدرعلمدرزنانجایزهدورهاولینبرنده
دراطالعاتفناوریورتباطاتاوزارت(فاوا)ارتباطاتواطالعاتفناوریملیجشنوارهبرگزیدهپژوهشگر

1394سال



20 1/4/2023



جایزه مهندس پیشکسوت در صنعت

فتوتعلیدکتر
الکترونیک-برقمهندسیدانشیارگروه

شریفصنعتیدانشگاهبرق،مهندسیدانشکده

تخصصیوعلمیسوابق
آمریکااختراعثبتادارهدراختراع13ثبت(USPTO)
بینالمللیمعتبرهایکنفرانسومجالتدرپژوهشیمقاله65ازبیشارائهوانتشار
برقمهندسیهایکنفرانسششمینوبیستوپنجمینوبیسترئیس(ICEE-2017وICEE-

2018).
طراحیدرنوآوریبرایخوارزمیبینالمللیجایزهچهارمینوبیستدومرتبهبرندهGPSهایماهوارهو

LED
تولیددادههایرویبرنظارتسیستمبرایخوارزمیبینالمللیجایزهدوازدهمینسوممقامبرنده.
هایتراشهطراحیدرنوآوریبرایخوارزمیبینالمللیجایزهنهمیندومرتبهبرندهGSMوDECT

RF(1396سال)
(1995)فیلیپسهادینیمهطالیاختراعثبتجایزه
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مشاور برگزیده شاخه دانشجویی

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات تمامی مشاورین محترم شاخه های دانشجویی
متاسفانه برای این دوره هیچ کدام از اساتید برای دریافت این جایزه نامزد نشدند

بدون برنده اعالم میشود1401بنابراین این جایزه در سال 
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رساله دکتری قابل تقدیر اول

 دکتر مجتبی مرادی سپه وند
مهندسیبرققدرت،دانشگاهخواجهنصیرالدینطوسی

HVAC/HVDCبرنامهریزیتوسعهشبکهانتقالترکیبی:عنوانرساله

تحتنفوذمنابعتجدیدپذیر HVDCبهخطHVACبادرنظرگرفتنتبدیلخط

دکتر تورج اَمرایی: اساتید راهنما

 سوابق تحصیلی و تخصصی:
(1394سال)قدرت،دانشگاهلرستان-کارشناسیبرق
(1396سال)قدرت،دانشگاهشهیدچمراهاهواز-کارشناسیارشدبرق
(1400سال)قدرت،دانشگاهخواجهنصیرالدینطوسی-دکتریبرق
(1401ازسال)محققپسادکتری،دانشگاهتکنولوژیدلفتهلند
مقالهدرمجالتمعتبربینالمللی10انتشاربیشاز



رساله دکتری قابل تقدیر دوم

دکتر محمدرضا دانشور
مهندسیبرققدرت،دانشگاهتبریز

فناوریانرژیتعاملیدرمدرنیزهکردنشبکههایچندحاملیانرژی:عنوانرساله

دکتر بهنام محمدی ایواتلو، دکتر کاظم زارع: اساتید راهنما

 سوابق تحصیلی و تخصصی:
محققپسادکتریدانشکدهمهندسیبرقوکامپیوتردانشگاهتبریز
(1400)قدرت،دانشگاهتبریز–دکتریبرق
مقاله16چاپJCRدرمجالتبینالمللی
پژوهشی-مقالهدرنشریاتعلمی3انتشار
مقالهدرهمایشهاوکنفرانسهایعلمیمعتبر14ارائه
2کتابتالیفیدرElsevierوSpringer،6کتابتدوینیدرElsevier،SpringerوWiley-IEEE 

Press،24فصلکتابتالیفیدرانتشاراتمعتبربینالمللی
طرحپژوهشیداخلیوبینالمللی5اجرای
1398و97درسالهای(ع)پژوهشیدرجشنوارهحضرتعلیاکبر-برگزیدهبهعنوانجوانبرتردرحوزهعلمی



رساله دکتری قابل تقدیر سوم

دکتر هدا زمانی
مهندسیکامپیوتر،دانشگاهآزاداسالمیواحدنجفآباد

ارائهالگوریتمهایفراابتکاریموثرمبتنیبررفتارپرندگان:عنوانرساله
برایحلمسائلبهینهسازیبامقیاسِبزرگ

دکتر محمد حسین ندیمی شهرکی: اساتید راهنما

 سوابق تحصیلی و تخصصی:
پژوهشگربرگزیدهودانشجویبرتردرمقاطعکارشناسیارشدودکترا
معرفیدوالگوریتمجدیدوچاپمقالهآنهادرمجالتمعتبربینالمللی
مقالهدرمجالتمعتبر15انتشارISIدارایضریبتاثیرباال
برندهمقامشایستهتقدیردرهفتمینجشنوارهمخترعان،مبتکرانونوآوران
پژوهشگرارشددرتیمتحقیقاتیتحلیلدادهدرمرکزتحقیقاتیمِهداده
پروژهدرجهتاستفادههوشمصنوعیدرحوزهسالمتوپزشکی3انجام



رساله برگزیده دکتری

دکتر اشکان زندی
مهندسیبرقالکترونیک،دانشگاهتهران

سنجیکاربردنانوسیمهایاکسیدرویدرتشخیصودرمانسرطانامکان:عنوانرساله

دکتر محمد عبداالحد: اساتید راهنما

 سوابق تحصیلی و تخصصی:
اختراعدرادارهثبتاختراعآمریکا14ثبت(USPTO)
اختراعدرمرکزمالکیتفکریوثبتاختراعایران12ثبت
مقالهدرمجالتوکنفرانسهایمعتبربینالمللی30انتشاروارائهبیشاز
(2012سال)مدالطالمسابقاتجهانیمخترعینآلمان
بهانتخابکانونمخترعینوتکنولوژیروسیه2012مخترعبرترسال
بهترینمقالهپنجمینکنفرانسبینالمللیعلمنانووتکنولوژینانو(ICNN 2014)
(2018سال()دازرحضوربهعنواناستادراهنماوایدهپ)مدالبرنزمسابقاتجهانیدانشمندانجوانبرنده
(1398سال()ستادملیتوسعهفناورینانو)برندهچالشملیساختحسگرگلوکز
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بهکامرضامهندس
قدرت-برقمهندسی
امیرکبیرصنعتیدانشگاه
مکانیکیعیوبتشخیصبرایمصنوعیعصبیهایشبکهکاربرد:نامهپایانعنوان

(FRA)فرکانسیپاسختحلیلآزمایشاتنتایجازاستفادهباقدرتترانسفورماتورسیمپیچ

نادریصالیمهدیدکترپتیان،قرهگئورگاستاد:راهنمااستاد

تخصصیوتحصیلیسوابق:
18/53لکمعدلباامیرکبیرصنعتیدانشگاهازقدرتهایسیستمگرایش-برقمهندسیارشدکارشناسی
17/17کلمعدلباتبریزدانشگاهازقدرتگرایش-برقمهندسیکارشناسی
بینالمللیمعتبرهایکنفرانسومجالتدرمقاله9چاپ
روشنتایجتفسیرروشهایبهینهسازیوارتقا"عنوانباالمللیبینپروژهانجامFRA"حمایتتحت

(DFG)آلمانتحقیقاتبنیادو(INSF)ایرانفناورانوپژوهشگرانازحمایتصندوقمشترک

پایان نامه برتر کارشناسی ارشد



پایان نامه کارشناسی ارشد قابل تقدیر

زادهحکاکسهیلمهندس
الکترونیک-برقمهندسی
شریفصنعتیدانشگاه
اساسبرفتواکوستیکتصویربرداریدرتصویرکیفیتبهبود:نامهپایانعنوان

مصنوعیپنجرهتکنیک

کاوه وشزهرادکتر:راهنمااستاد

تخصصیوتحصیلیسوابق:
(1398سال)طوسینصیرالدینخواجهصنعتیدانشگاهبرق،مهندسیکارشناسی
(1400سال)شریفصنعتیدانشگاهبرق،مهندسیارشدکارشناسی
شریفصنعتیدانشگاهبرق،مهندسیدکتریدانشجوی
بینالمللیمعتبرکنفرانسهایومجالتدرمقاله15ازبیشارائهوانتشار
کنفرانسدرمقالهبهترینجایزهکسببهموفقICBME 2021
حالدرآمریکاوهلندکنگ،هنگسنگاپور،هایکشورازمعتبرعلمیگروهپنجازبیشباحاضرحالدر

هستندمشترکعلمیهایپروژهانجام
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پروژه کارشناسی قابل تقدیر اول

علی تیموری جروکانی
مهندسیبرق،مخابرات

دانشگاهآزاداسالمیواحدنجفآباد
طراحیوبهینهسازیقطبندههاینوریمبتنیبربلورهایفوتونی:عنوانپروژه

شاملموادناهمسانگرد

 دکتر بهنام صغیرزاده:  استاد راهنما
 سوابق تحصیلی و تخصصی:

(1400سال)کارشناسیبرق،گرایشمخابرات،دانشگاهآزاداسالمیواحدنجفآباد
مخابراتمیدانوامواج،دانشگاهصنعتیشریف-دانشجویکارشناسیارشدرشتهمهندسیبرق
کنکورسراسریکارشناسیارشد14رتبه
معدلاولدرسالهایمتوالیدورهکارشناسی
رتبهسومالمپیادریاضیاستاناصفهاندردورهدانشآموزی
یکمقالهچاپشدهدرمجله(ELSEVIER)Optics Communications



پروژه کارشناسی قابل تقدیر دوم

فرهاد خدادای شریف آباد
مهندسیبرق،الکترونیک

دانشگاهعلموصنعت
شتابدهندهسختافزاریالگوریتمهایهوشمصنوعیمبتنیبر:عنوانپروژه

FPGA

 دکتر ستار میرزاکوچکی:  استاد راهنما
 سوابق تحصیلی و تخصصی:

(1400سال)کارشناسیبرق،دانشگاهعلموصنعت
صنعتدربیندانشجویانکارشناسیمهندسیالکترونیکدانشگاهعلمو4رتبه

1390تا1395ایران
دانشگاهدانشجویبرترسالدربیندانشجویانکارشناسیمهندسیالکترونیک،

1396علموصنعتایران،
دانشگاهدانشجویبرترسالدربیندانشجویانکارشناسیمهندسیالکترونیک،

1395علموصنعتایران،
مقالهدرکنفرانسومجلهمعتبربینالمللی2انتشاروارائه
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پروژه برتر کارشناسی

سید حامد خاتون آبادی و سید محمد حسینی
مهندسیبرق،الکترونیک
دانشگاهصنعتیشریف

طراحیوساختسنسوراندازهگیریتنفس:عنوانپروژه

 دکتر محمد فخارزاده:  استاد راهنما
 سوابق تحصیلی و تخصصی:

دانشجویدکتری،مهندسیبرق،دانشگاهایالتیمیشیگانآمریکا
مقالهدرمجالتمعتبربینالمللی5انتشاربیشاز
جزءدانشجویانبرترگروهبرق،دانشگاهصنعتیشریف
عضوبنیادنخبگان
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شاخه دانشجویی قابل تقدیر اول

شاخه دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
ماجدیمحمدسعیدسیددکتر:دانشجوییشاخهمشاوراستاد
هاشمیفضائلیصالحسید:دانشجوییشاخهرئیس

 اهم فعالیت ها:
گذشتهسالیکطیتخصصسمینارووبینار18برگزاری
گذشتهسالیکطیعلمیکارگاه6برگزاری
بشریتخدمتدرمصنوعیهوشملیسمپوزیوماولینبرگزاری
دانشجوروزهمایشبرگزاری
ایرانبخشهایبرنامهدرشاخهاعضایفعالمشارکتIEEE
دانشجوییشاخهانتخاباتمنظمبرگزاری
ایرانبخشخبرنامهکمیتهباهمکاری
اینستاگرامهایالیوسلسهبرگزاریElecFuture

اینستاگرامهایالیوسلسهبرگزاریElecFields



شاخه دانشجویی قابل تقدیر دوم

شاخه دانشجویی دانشگاه تهران
اخوانسعیددکتر:دانشجوییشاخهمشاوراستاد
خسروخاورگلمهرخانمسرکار:دانشجوییشاخهرئیس

 اهم فعالیت ها:
گذشتهسالیکطیسمینارووبینار28برگزاری
گذشتهسالیکطیتخصصیکارگاه6برگزاری
همایش3برگزاریدریکتانتشرکتباهمکاری
دانشجوییالمللیبینمسابقهدرشرکتEEE signal processing cupازیکیعنوانبهانتخابو

برترتیم10
مشارکتفعالاعضایشاخهدربرنامههایبخشایرانIEEE
برگزاریمنظمانتخاباتشاخه
انتشارنشریهدانشجوییجریان
سلسهجلساتگفتوگویآزادبهزبانانگلیسیبرگزاری



شاخه دانشجویی قابل تقدیر سوم

شاخه دانشجویی دانشگاه کردستان
نوعیزادهبیگبرمکدکتر:دانشجوییشاخهمشاوراستاد
معدیالدینحسام:دانشجوییشاخهرئیس

 اهم فعالیت ها:
دانشجویانالمللیبینعضویتبرایدانشگاهازدرصدی75و100هزینهکمکاخذ
نویسیبرنامهمسابقاتوانجمنمعارفهجلساتبرگزاری
کردستاندانشگاهبرقمهندسیگروهمعارفهجلساتبرگزاری
مهندسیدانشکدهبرتردانشجویانازتقدیرمراسمبرگزاری
استانصنایعازدانشجوییعلمیهایبازدیدهماهنگی
تهراندانشگاهحرکتجشنوارهازعلمیهایانجمندبیرانبازدید
برقمهندسیمختلفهایگرایشالکامپرهایوبینارسسلهبرگزاری
آموزشیهایکارگاهوهادورهبرگزاری
کارآفرینیوصنعتباارتباطوپژوهشیهایکمیتهتشکیل
دانشجویانالتحصیلیفارغجشنونووروددانشجویانافطاریواستقبالمراسمبرگزاری
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شاخه دانشجویی برگزیده

شاخه دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
گرانپایهنصرتدکتر:دانشجوییشاخهمشاوراستاد
سلیمانیاحسان:دانشجوییشاخهرئیس

 اهم فعالیت ها:
گذشتهسالیکطیتخصصوبینار30ازبیشبرگزاری
مختلفآموزشیکارگاه60ازبیشبرگزاری
ایرانبرقمهندسیدانشجوییکنفرانسبرگزاریدرهمکاری
نفتصنعتشدنملیهمایشومیزگرد2برگزاری
مسابقهدرجهانی29رتبهکسبIEEE Xtreme15.0
رویدادبینالمللیدانشجویی6مشارکتدر
انتشارمجلیهعلمیترویجیسیگنال
تارنمایفعالوبروز
همکاریباکمیتههایبخشایران
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از توجه شما سپاسگزاریم
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