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تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم :از سال  1386در درسهای :مدار منطقی ،معماری کامپیوتر ،سخت
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مطالب و مباحث ویژه در امنیت شبکه

 -2سوابق اجرایی (مسئولیتها) با ذکر شروع و پایان دوره مسئولیت:
مدیر گروه تحصیالت تکمیلی از سال 1397
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همایش جامع بین المللی

بین المللی

دانشگاه تهران
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)(ISC
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کنفرانس بین المللی مدیریت،

بین المللی

اساس الگوريتم منطق فازي در شبكه هاي سلولي

کسب و کار و حسابداری

)(ISC

3

مروري بر الگوريتمهاي زمانبندي وظايف در رايانش ابري

کنفرانس ملی فرصت ها و

4

ارزیابی میزان رضایت مراجعین از سیستم نوبتدهی الکترونیکی

5

کاهش زمان انتقال داده هنگام مهاجرت زنده ماشین مجازی در

تحقیقات نوین در مهندسی

رایانش ابری

برق ،کامپیوتر و فناوری

2

ملی )(ISC

پیشرفت های فناوری اطالعات

دانشگاه تهران

1396

شمسی ،شهیدی نژاد ،عبادی

1396

شهیدی نژاد* ،کرباسی

خانه اینترنت
اشیا ایران

و ارتباطات
تحقیقات نوین در مهندسی

ملی )(ISC

برق ،کامپیوتر و فناوری

دانشگاه آزاد
مبارکه اصفهان

1397

مبشر ،شهیدی نژاد* ،زرافشان

اطالعات
ملی )(ISC

دانشگاه آزاد
مبارکه اصفهان

1397

صابریان ،شهیدی نژاد*

اطالعات
6

مطالعه ای بر امنیت حوزه مجازیسازی ماشینی در زیرساخت به

تحقیقات نوین در مهندسی

عنوان سرویس در رایانش ابری

برق ،کامپیوتر و فناوری

ملی )(ISC

دانشگاه آزاد
مبارکه اصفهان

1397

ترابی ،شهیدی نژاد*

اطالعات
7

مروری بر امنیت مجازیسازی شبکه و فیزیکی در زیر ساخت به

تحقیقات نوین در مهندسی

عنوان سرویس

برق ،کامپیوتر و فناوری

ملی )(ISC

دانشگاه آزاد
مبارکه اصفهان

1397

شهیدی نژاد* ،ترابی

اطالعات
8

مجازيسازي تودرتو و بكارگيري ناظر ابر براي بهبود امنيت

تحقیقات نوین در مهندسی

ماشينهاي مجازي در سيستمهاي ابري چند مستاجري

برق ،کامپیوتر و فناوری

ملی )(ISC

دانشگاه آزاد
مبارکه اصفهان

1397

ترابی ،شهیدی نژاد*

اطالعات
9

انتخاب خصوصيات براي سيستم تشخيص نفوذ با استفاده از

تحقیقات نوین در مهندسی

الگوريتم بهينه سازي کلوني مورچگان

برق ،کامپیوتر و فناوری

ملی )(ISC

دانشگاه آزاد
مبارکه اصفهان

1397

محمودی ،شهیدی نژاد*

اطالعات
تحقیقات نوین در مهندسی

10

مقايسه شكل موج هاي مختلف در ارتباطات فيبرنوري

11

بررسي تكنولوژيهاني پات

12

بررسي ميزان آشنايي و استفاده¬ي دانشجويان دانشگاه

تحقیقات نوین در مهندسی

آزاد اسالمي قم از کتابخانه و اثرات آن در پيشرفت تحصيلي

برق ،کامپیوتر و فناوری

دانشجويان

اطالعات

ارزيابي و مقايسه وب سايت دانشگاههاي قم براساس

تحقیقات نوین در مهندسی

شاخص هاي وب سنجي

برق ،کامپیوتر و فناوری

ملی )(ISC

برق ،کامپیوتر و فناوری

دانشگاه آزاد
مبارکه اصفهان

1397

جوکار ،شهیدی نژاد*

اطالعات
تحقیقات نوین در مهندسی

ملی )(ISC

برق ،کامپیوتر و فناوری

دانشگاه آزاد
مبارکه اصفهان

1397

عابدی ،شهیدی نژاد*

اطالعات

13

ملی )(ISC

دانشگاه آزاد
مبارکه اصفهان

ملی )(ISC

دانشگاه آزاد
مبارکه اصفهان

1397

محمدزاده

1397

CoAP Security Challenges and
Solutions

14

تحقیقات نوین در مهندسی

ملی )(ISC

برق ،کامپیوتر و فناوری

دانشگاه آزاد

1397

15

شناسايي حمالت تزريق  SQLبا استفاده از ماشين بردار

تحقیقات نوین در مهندسی

پشتيبان و گراف توکن

برق ،کامپیوتر و فناوری
اطالعات

ملی )(ISC

دانشگاه آزاد

کرباسی ،صدوقی ،شهیدی
نژاد*

اطالعات

مبارکه اصفهان

چینیساز ،شهیدی نژاد*،
محمدزاده

اطالعات

مبارکه اصفهان

سلیمانی فرد ،شهیدی نژاد*،

1397

طالیی ،شهیدی نژاد*
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: مقاالت چاپ شده در مجالت-7
اسامي همكاران به

مشخصات نشريه

ترتيب اولويت

رديف

عنوان مقاله

)(شامل نام متقاضي
شماره

سال

نوع امتياز

نام نشريه

1386-7857

2019

ISI(WoS)

Cluster Computing
(Springer)

An elastic controller using Colored Petri Nets1
in cloud computing environment

.1

 فتحی،*شهیدی نژاد

0141-9331

2018

ISI(WoS)

Microprocessors and
Microsystems (Elsevier)

Wireless-assisted Multiple Network on Chip 2
2
Using Microring Resonators

.2

*شهیدی نژاد

1842-6573

2018

ISI(WoS)

WDM-based optical wireless communication2
3
using Panda ring resonators

.3

،* محلوجی،نوروزی

0269-2821

2019

ISI(WoS)

Optoelectronics and
Advanced Materials –
Rapid Communications
Artificial Intelligence
Review(Springer)

.4

*شهیدی نژاد

2008-7799

1398

علمی
پژوهشی

TABRIZ JOURNAL OF
ELECTRICAL
ENGINEERING

2
Iris recognition in unconstrained
environment on graphic processing units 4
with CUDA
2
مدیریت کشسانی در رایانش ابری با استفاده از شبکه پتری
5
رنگی

*شهیدی نژاد

0173-4911

1397

Scopus

2322-5211

1398

شهیدی نژاد
 علی،میترا ترابی

علمی
پژوهشی

2008-6849

1397

-علمی
ترویجی

Soliton Pulse Generation for WDM-Based 2
7
Free Space Optics Communication
Robust Iris Recognition in Unconstrained
Environments
 و روشهای دفاع از اینSQL یک طبقهبندی از حمالت تزریق

.6

،* محلوجی،نوروزی

Journal of Optical
Communications
Journal of AI and Data
Mining
پدافند غیر عامل

، قبائی،*شهیدی نژاد
اسماعیلی

شهیدی نژاد

*شهیدینژاد

2455-3328

2017

Internati
onal

، قبائی،*علی شهیدینژاد

2322-4347

1398

علمی
پژوهشی

پدافند الکترونیکی و سایبری

علمی
پژوهشی

پدافند الکترونیکی و سایبری

 میترا،*علی شهیدینژاد

2322-4347

ترابی

1398

.7
.8

حمالت در پدافند غیرعامل

*شهیدی نژاد

میترا ترابی

.5

International Journal
Series in Engineering
Science (IJSES)

A Literature Review on Microring Resonators

.9

 مدیریت کشسانی در رایانش ابری با استفاده از یک کنترل.10
کننده فازی
 در زمان اجرا باSQL  تشخیص و پیشگیری از حمالت تزریق.11
استفاده از طبقهبندی درخت تصمیم

اسامي همكاران به ترتيب
)اولويت (شامل نام متقاضي
 سعيد فتحي،علي شهيدينژاد

نوع کتاب
ناشر

تاريخ اولين چاپ

عنوان کتاب
تصنيف

تأليف

دانشگاه

 بيتي64 مقدمه اي بر زبان اسمبلي

آزاد
اسالمي قم

1397 تیر ماه



رديف

 معرفی کتب تالیفی یا ترجمه شده-8
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