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  قابل توجه دانشجويان گرامی

   :و يا ساير واحدھای دانشگاھی در ھمسايگی ھمکاری مينمايند مشھد، نيشابوری که با واحد محترم اساتيدبرخی از اط�عات 
 

  پست الکترونيک  واحد  مرتبه علمی  نام نام خانوادگی و تخصص  رديف

  دکتر سيدرضا کامل   .١
  ، ابر و مديريت ريسکشبکه ھای کامپيوتری

  آزاد اس�می واحد مشھد   استاديار
  

rezakamel@computer.org 

  دکتر سيد محمد حسين معطر   .٢
  ھوش مصنوعی و سيستم عامل

  زاد اس�می واحد مشھد آ  استاديار
  

mohammad.moattar@gmail.com 

  مسعود نيازیدکتر    .٣
  پايگاه داده و شبکه

  زاد اس�می واحد مشھد آ  استاديار
  

masood.niazi@gmail.com 

  دکتر رضا قائمی   .٤
  پايگاه داده و داده کاوی

  آزاد اس�می واحد قوچان  استاديار
  

rezaghaemi@ieee.org 

  بھره پور داود دکتر   .٥
  معماری و فن آوری اط�عات

  آزاد اس�می واحد مشھد   استاديار
  

bahrepour@ieee.org 

  دکتر حسن شاکری   .٦
  شبکه، امنيت و اعتماد

  آزاد اس�می واحد مشھد   استاديار
  

hassan.shakeri@gmail.com 

  مجيد مزينانیسيددکتر    .٧
  شبکه و مخابرات

  دانشگاه امام رضا مشھد  استاديار
  

smajidmazinani@gmail.com 

  مرتضی نيکوقدمدکتر    .٨
  امنيت شبکه

  دانشگاه امام رضا مشھد  استاديار
  

Morteza.nikooghadam@gmail.com 

  حدادنياجواد دکتر    .٩
  نرم افزارھای  موازی و انفورماتيک پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  دانشيار
  

jhaddadnia@yahoo.com 

  دکتر مھرداد ج�لی   .١٠
  داده کاوی 

  آزاد اس�می واحد مشھد   استاديار
  

dr_mehrdadjalali@yahoo.com 

  جھاندکتر مجيد وفايی    .١١
  مدل سازی و سيستم ھای ھوشمند

  آزاد اس�می واحد مشھد   استاديار
  

vafaeija@yahoo.com 

  دکتر اسماعيل خيرخواه   .١٢
  مھندسی نرم افزار

  آزاد اس�می واحد مشھد   استاديار
  

e.kheirkhah@gmail.com 

  دکتر محمود نقيب زاده   .١٣
  سيستم عامل و محاسبات مشبک

  دانشگاه فردوسی مشھد  استاد
  

naghibzadeh@ferdowsi.um.ac.ir 

  دکتر حسين دلداری   .١٤
  سيستم ھای موازی و توزيع شده

  دانشگاه فردوسی مشھد  دانشيار
  

hdeldari@yahoo.com 

  تدينقمرناز سرکار خانم دکتر    .١٥
  پايگاه داده و داده کاوی

  آزاد اس�می واحد مشھد  استاديار
  

 tadayon@mshdiau.ac.ir 

  طباطبايیحميد دکتر    .١٦
  سيستم ھای خبره و ھوش مصنوعی

  آزاد اس�می واحد قوچان  استاديار
  

hamid.tabatabaee@gmail.com 

  ابريشمیسعيد دکتر    .١٧
  سيستم ھای توزيع شده

 دانشگاه فردوسی مشھد  استاديار
  

s-abrishami@ferdowsi.um.ac.ir 

  دکتر محمد شھرآيينی   .١٨
  شبکه و قدرت

  دانشگاه استان گلستان  استاديار
  

shahraeini@gmail.com 

  دکتر مھدی ظريف    .١٩
  شبکه ھای قدرت

  آزاد اس�می واحد مشھد  استاديار
  

mezarif2004@yahoo.com 

  خيرآبادیمريم سرکار خانم دکتر    .٢٠
  نرم افزار، مديريت پروژه و آموزش مھندسی

 maryam.abadi@gmail.com  آزاد اس�می واحد نيشابور  استاديار

  دکتر يحيی فرقانی   .٢١
  ھوش مصنوعی

 yahyafor2000@yahoo.com  آزاد اس�می واحد مشھد  استاديار

  دکتر فرزاد تشتريان   .٢٢
  شبکه

 farzad_tashtarian@yahoo.com  آزاد اس�می واحد مشھد  استاديار
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  لطفا در خصوص اط�عات ارائه شده موارد زير در نظر گرفته شود:

 اين اط�عات صرفا جھت آشنايی دانشجويان با اساتيد ميباشد و بيانگر ھيچگونه تعھد و توافق در ھيچ موردی نيست  •

در خصوص مراجعه به اساتيد، اکيدا نھايت احترام و وقت شناسی رعايت شده و از نقل قول ھای بی اساس از جانب مديرگروه،  •
 .گروه و واحد اکيدا خودداری فرماييد

  

 فروردين نود و پنج –دکتر سيدرضا کامل  –اشيد موفق ب


