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نام خانوادگی :كريمی مريدانی

مرتبه علمی :استاديار

وضعيت تاهل :متاهل

عضو هيت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
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سوابق تحصيلی:
تاريخ

تاريخ

شروع

پايان
1387
1394

مقطع تحصيلی

رشتـه

دانشگاه محل تحصيل

كارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی – بيو الکتريک

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران
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دكتری تخصصی

مهندسی پزشکی – بيو الکتريک

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران

1390

پايان نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری:

مقطع
كارشناسی
ارشد

عنوان پروژه
مصورسازی  ECGبه منظور تشخيص عارضه ايسکمی قلبی

استاد راهنما
دكتر مجيد
پوالديان

استاد /استادان مشاور
دكتر مسعود اسالمی

دكتری

پيش بينی مرگ و مير بيماران قلبی-عروقی و مغزی بخش مراقبت

دكتر سيد كمال

دكتر علی مطيع نصرآبادی

تخصصی

های ويژه با استفاده از قوانين كلينيکی و نگاشت های بازگشتی

الدين ستاره دان

دكتر اسماعيل حاجی نصراهلل

عناوين پروژه های تحقيقاتی انجام شده:

رديف
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

كشور

عنوان پروژه
پيش بينی حمالت صرع

اعضاء
محمد كريمی مريدانی

پرتغال

بررسی و كاربرد تصوير برداری تشديد مغناطيسی

پرفسور António Dourado
محمد كريمی مريدانی

ايران

عملکردی ()FMRI
مدل سازی  Pacemakerقلب به وسيله نوسان

جناب آقای دكتر معقولی
محمد كريمی مريدانی

ايران

ساز وندرپل بهبود يافته
استفاده از الگوريتم سازگاری فاز جهت استخراج

جناب آقای دكتر مطيع نصرآبادی
محمد كريمی مريدانی

ايران

لبه های تصوير
مدل سازی كنترل حركت بازوی عصبی عضالنی

جناب آقای دكتر فاطمی زاده
محمد كريمی مريدانی

ايران

اسکلتی تک اتصال
آشکارسازی ضربان قلب جنين با اولتراسوند داپلر

جناب آقای دكتر جعفری
محمد كريمی مريدانی

ايران

و مقايسه آن با  ECGمستقيم

جناب آقای دكتر بهنام
محمد كريمی مريدانی

بررسی روش های مختلف تشخيص بيماری شريان

ايران

كرونر

جناب آقای دكتر پوالديان
جناب آقای دكتر معقولی

برهم كنش ليزر با بافت و بررسی روش های مختلف

محمد كريمی مريدانی

ايران

تشخيص پالک های آترواسکلروزيس
كاربرد منطق فازی به منظور شبيه سازی سيستم

جناب آقای دكتر معقولی
محمد كريمی مريدانی

ايران

هوشمند ربات های فوتباليست
بهبود ظرفيت ذخيره سازی حافظه انجمنی شبکه

جناب آقای دكتر جعفری
محمد كريمی مريدانی

ايران

هاپفيلد

جناب آقای دكتر جعفرنيا

داوری در مجالت معتبر خارجی
Anatolian Journal of Cardiology
Signal, Image and Video Processing
Biocybernetics and Biomedical Engineering





Journal of Biomedical Science and Engineering
International Journal of Computers in
Healthcare

زمينههای مورد عالقه و مهارت ها:
پردازش سيگنال و تصوير
برنامهنويسی كامپيوتری:
C,C++,MATLAB
Simulink
Fuzzy Logic
Neural Network
DSP

شبکههای عصبی
پکيجهای برنامهنويسی:
Proteus,AVR,CodeVision
ORCAD, PSPICE, SPSS,
VisualStudio

آشوب

الگوريتم های بهينه سازی

مهارتهای كار با كامپيوتر:
PowerPoint, Access, Excel, Word,
Photoshop




تاليف و ترجمه:
عنوان
آموزش كاربردی نرم افزار
متلب
NEURAL
NETWORK
ARCHITECTURES.
EXAMPLES using
MATLAB
NEURAL
NETWORKS.
Applications and
examples using
MATLAB

تاليف/ترجمه

وضعيت

تاليف

در حال چاپ

ترجمه

در حال چاپ

ترجمه

در حال چاپ

سوابق اشتغال:
رديف

نام محلكار

نوعمسئوليت

شهرستان

تاريخ
شروع

پايان

نشـانـی

تلفــن

معاون
آموزشی،
دانشگاه علوم

دانشجويی و

پزشکی آزاد

تحصيالت

اسالمی تهران

تکميلی

تهران -خيابان شريعتی-
تهران

1397

تاكنون

خيابان خاقانی -دانشگاه
آزاد اسالمی واحد پزشکی

021-22006660

تهران

دانشکده
بهداشت
مدير دفتر
1

دانشگاه علوم

توسعه آموزش

پزشکی آزاد

()EDO

اسالمی تهران

دانشکده

تهران -خيابان شريعتی-
تهران

1396

1397

2

پزشکی آزاد
اسالمی تهران

3

4

مسئول برنامه

تهران -خيابان شريعتی-

ريزی گروه

خيابان خاقانی -دانشگاه

مهندسی

ماهنامه مهندسی
پزشکی

تحرريه

اسالمی واحد سما
اسالمشهر

تهران

1397

تاكنون

پزشکی
عضو هيئت

دانشگاه آزاد

آزاد اسالمی واحد پزشکی

كارشناس
گروه برق

021-22006660

تهران

بهداشت
دانشگاه علوم

خيابان خاقانی -دانشگاه

آزاد اسالمی واحد پزشکی

021-22006660

تهران
تهران -تقاطع فلسطين
تهران

1386

تا كنون

زرتشت -پالک  -562طبقه

021-88982098

 -7واحد
تهران -اسالمشهر-
تهران

1389

1390

احمدآباد -دانشگاه آزاد
اسالمی واحد سما اسالمشهر

021-2358105

سوابق آموزشی:

رديف

نامدانشگاه

عنواندروس تدريس
شده

تاريـخ
شروع

پايان

نشانی مؤسسه

تلفــن

انفورماتيک پزشکی-2
برنامه ريزی سيستمی-
ريزپزدازنده -1سيستم
های كنترل خطی ،مبانی
برق ،الکترونيک و
1

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

ديجيتال ،مقدمه ای بر

پزشکی تهران

هوش محاسباتی و

تهران -خيابان شريعتی-
1391

تاكنون

خيابان خاقانی -دانشگاه
آزاد اسالمی واحد پزشکی

زيستی ،مباحث ويژه-2

02122006660

تهران

مديريت نگهداری و
تعمير -تجهيزات
پزشکی-پروژه
كارشناسی
تهران -خيابان پيروزی-

ريزپزدازنده -1شبکه
2

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران جنوب

بلوار ابوذر -بعد از پل

های عصبی مصنوعی،
پروژه كارشناسی،

1395

تاكنون

سمينار و پايان نامه

چهارم  45 -متری
آهنگ -دانشگاه آزاد

02133722831

اسالمی واحد تهران

كارشناسی ارشد

جنوب
تهران -بزرگراه شهيد

3

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

سمينار و پايان نامه

تهران شمال

كارشناسی ارشد

بابايی (غرب به شرق)-
1395

تاكنون

خروجی حکيميه -خيابان

021-77009847

شهيد صدوقی -بلوار
شهيد عباسپور

الکترونيک1و-2
مدارهای الکتريکی1و-2
ميکروپروسسور-
سيستم های كنترل
4

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

خطی -معماری

اسالمشهر

كامپيوتر -زبان
تخصصی -آزمايشگاه
سيستم های كنترل
خطی -آزمايشگاه مدار
مخابراتی -آزمايشگاه

اسالمشهر -ميدان نماز-
1391

1397

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اسالمشهر

0215636185

تکنيک پالس -كارگاه
برق-آزمايشگاه مدار
الکتريکی
مدارات مجتمع خطی-
مدارهای الکترونيکی-
مدارهای مخابراتی-
خطوط انتقال مخابراتی-
شبکه های كامپيوتری -
مباحث ويژه در
5

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

الکترونيک -

گرمسار

ميکروپروسسور -تجزيه

گرمسار -ميدان انقالب-
1388

1394

خيابان دانشجو -دانشگاه

4225010-0232

آزاد اسالمی واحد گرمسار

و تحليل سيگنال-آز
مدار مجتمع -آز مدار
الکتريکی -آز مدار
الکترونيک 1و-2آز مدار
مخابراتی -آز
ميکروپروسسور
مدار مجتمع خطی-
الکترونيک -2اصول
اندازه گيری الکتريکی-
6

دانشگاه غيرانتفاعی و غير

مدار الکتريکی-

دولتی اديبان گرمسار

آزمايشگاه مدار

گرمسار -ميدان انقالب-
1389

1390

دانشگاه غيرانتفاعی و

4239084-0232

غير دولتی گرمسار

الکتريکی -آزمايشگاه
مدار مجتمع -برنامه
نويسی كامپيوتر

بندر انزلی -ميدان ماال-
7

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

كارگاه تاسيسات

واحد بندرانزلی

الکتريکی

1387

1390

1387

1388

خيابان معلم -دانشگاه
آزاد اسالمی واحد واحد

3231700-0181

بندرانزلی
الهيجان -خيابان
8

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
الهيجان

كارگاه مبانی الکترونيک

شقايق -ميدان دانشگاه-
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرمسار

2229081-0141

 عنوان مقاالت چاپ شده در ژورنال های خارجی:سوابق پژوهشی
وضعيت مقاله

چاپ شده

چاپ شده

پذيرفته شده

چاپ شده

چاپ شده

سال
پذيرش
2009

2009

2009

2010

2009

كشور

كتاب/عنوان ژورنال

آمريکا

Journal Biomedical
Science and
Engineering
(JBISE)

آمريکا

Journal Biomedical
Science and
Engineering
(JBISE)

كره

Journal of
Convergence
Information
Technology (JCIT)

نويسندگان
محمد كريمی مريدانی
مجيد پوالديان

محمد كريمی مريدانی

محمد كريمی مريدانی
مجيد پوالديان

آمريکا

American Journal of
Biomedical
Engineering

محمد كريمی مريدانی

دانمارک

Biomedical and
Environmental
Sensing
)Book(

محمد كريمی مريدانی
محمد كريمی مريدانی

چاپ شده

2013

آمريکا

Universal Journal of
Biomedical
Engineering

سيد كمال الدين ستاره دان
علی مطيع نصرآبادی
اسماعيل حاجی نصراهلل

چاپ شده

چاپ شده

2013

2015

آمريکا

World Journal of
Medicine and
Medical Science

هلند

Biocybernetics and
Biomedical
Engineering
(ISI)

محمد كريمی مريدانی
سيد كمال الدين ستاره دان

محمد كريمی مريدانی
سيد كمال الدين ستاره دان
علی مطيع نصرآبادی
اسماعيل حاجی نصراهلل

عنوان مقاله
Detection ischemic
episodes from
electrocardiogram
signal using wavelet
transform
Functional brain
imaging with use of a
new and powerful
Neuro-Imaging
technique
ECG mapping to
Ischemic Episode
Detection
Detection and
Quantification of
Coronary
Atherosclerotic Plaque
Using Different
Imaging Modalities
Comparative
Functional Magnetic
Resonance Imaging
Using Brain Imaging
Modalities
Mortality Risk
Assessment of ICU
Cardiovascular
Patients Using
Physiological Variables
Mortality Risk
Assessment of ICU
Patients Using
Combination on
Physiological Variables
and Clinical Rules
Analysis of Heart Rate
Variability as a
Predictor of Mortality
in Cardiovascular
Patients of Intensive
Care Unit

چاپ شده

چاپ شده

چاپ شده

چاپ شده

2015

2015

2015

2016

هند

آمريکا

International Journal
of Imaging and
Robotics
International Journal
of Clinical and
Experimental
Medicine
(ISI)

لهستان

Bratislavske lekarske
listy
(ISI)

انگليس

Journal of Medical
Engineering &
Technology
(ISI)

احد كريمی مريدانی
سيده هورا فخرموسوی
محمد كريمی مريدانی
محمد كريمی مريدانی
سيد كمال الدين ستاره دان
علی مطيع نصرآبادی
اسماعيل حاجی نصراهلل
سرور بهبهانی
محمد كريمی مريدانی
محمد كريمی مريدانی
سيد كمال الدين ستاره دان
علی مطيع نصرآبادی
اسماعيل حاجی نصراهلل
محمد كريمی مريدانی

تحت داوری

2017

لهستان

Bratislava Medical
Journal
(ISI)

سيد كمال الدين ستاره دان
علی مطيع نصرآبادی
اسماعيل حاجی نصراهلل

چاپ شده

چاپ شده

چاپ شده

2017

2017

2018

هند

ADVANCES IN
BIORESEARCH
(ISI)

محمد كريمی مريدانی

لهستان

Bratislava Medical
Journal
(ISI)

محمد كريمی مريدانی

هلند

Biomedical Signal
Processing and
Control
(ISI)

چاپ شده

2018

آمريکا

Journal of Mechanics
in Medicine and
Biology
(ISI)

چاپ شده

2018

هلند

MethodsX Journal

شبنم قهاری

هانيه فرهادی
محمد كريمی مريدانی
سيد كمال الدين ستاره دان
علی مطيع نصرآبادی
اسماعيل حاجی نصراهلل
محمد كريمی مريدانی
مجيد پوالديان

محمد كريمی مريدانی
ياشار حقيقی بدينه ء

Vehicle Detection and
Tracking in Roadway
Traffic Analysis using
Kalman Filter
New algorithm of
mortality risk
prediction for
cardiovascular patients
admitted in intensive
care unit
Non-linear Poincaré
analysis of respiratory
efforts in sleep apnea
Non-Linear Feature
Extraction from HRV
Signal for Mortality
Prediction of ICU
Cardiovascular Patient
Mortality Prediction of
ICU Cardiovascular
Patient Based on Fuzzy
Method
Implementation of
Edge Detection as an
Efficient Algorithm to
the Evaluation of the
Dental Caries
Heart Rate Variability
as a Biomarker for
Epilepsy Seizure
Prediction
A Novel Approach to
Mortality Prediction of
ICU Cardiovascular
Patient Based on Fuzzy
Logic Method
A NOVEL METHOD
to ISCHEMIC
HEART DISEASE
DETECTION BASED
on NON-INVASIVE
ECG IMAGING
Presenting an Efficient
Approach Based on
Novel Mapping for
Mortality Prediction in
Intensive Care Unit

Cardiovascular
Patients

بيش از  100عنوان مقاله در
حوزه های مختلف مهندسی

محمد كريمی مريدانی

پزشکی

ماهنامه مهندسی پزشکی و
تجهيزات آزمايشگاهی

-1385

ايران

چاپ شده

تاكنون

عنوان مقاالت چاپ شده يا پذيرفته در كنفرانس های داخلی و خارجی
برگزار

سال

وضعيت

كننده

پذيرش

مقاله

عنوان مقاله

نويسندگان

عنوان كنفرانس

مصور سازی  ECGبه منظور

محمد كريمی مريدانی

هفدهمين كنفرانس مهندسی برق

دانشگاه علم و

تشخيص عارضه ايسکمی

مجيد پوالديان

ايران

صنعت

1388

ارائه و چاپ
شده

ارائه مدل غير خطی به
منظور بررسی عملکرد

محمد كريمی مريدانی

شانزدهمين كنفرانس مهندسی

دانشگاه علوم

حركت بازوی عصبی

امير همايون جعفری

پزشکی ايران

پزشکی تهران

1388

ارائه و چاپ
شده

عضالنی اسکلتی
Visualization of
coronary
atherosclerotic plaques
in
patients using
Different imaging
modalities
ارائه مدل غير خطی به منظور
بررسی عملکرد بازوی عصبی
عضالنی اسکلتی

محمد كريمی مريدانی

محمد كريمی مريدانی
امير همايون جعفری

ايران

كبير

EUROCON

روسيه

همايش ملی رويکردهای نوين در

دانشگاه

مهندسی كامپيوتر و بازيابی اطالعات

آزاداسالمی

بهبود ظرفيت ذخيره سازی

محمد كريمی مريدانی

حافظه انجمنی شبکه هاپفيلد

سرور بهبهانی

آناليز هيستوگرام و طيف
توان

محمد كريمی مريدانی

محمد كريمی مريدانی
شبنم قهاری
فاطمه غالمی

1389

اصفهان

نوزدهمين كنفرانس مهندسی برق

مجيد پوالديان

پوسيدگی دندان با استفاده از

كنفرانس مهندسی پزشکی ايران

پزشکی

دانشگاه امير

ECG mapping to
Ischemic Episode
Detection

تشخيص زود هنگام

هفدهمين

دانشگاه علوم

1390

2009

1392

واحد رودسر
اولين كنفرانس ملی مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنگرود

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد
لنگرود

1393

ارائه و چاپ
شده

پذيرفته
شده
پذيرفته
شده
ارائه و چاپ
شده

ارائه و چاپ
شده

پردازش تصاوير چهره برای
تشخيص و طرح درمان در
بيماران ارتودنسی
روشی نوين به منظور پيش
بينی آپنه انسدادی خواب با
استفاده از سيگنال
الکتروكارديوگرام

محمد كريمی مريدانی
فاطمه غالمی

اولين كنفرانس ملی مهندسی برق

شبنم قهاری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنگرود

داريوش غالمی
محمد كريمی مريدانی
نيوشا انيسی
امير حسين اسالمی

دانشگاه آزاد
1393

اسالمی واحد
لنگرود

ارائه و چاپ
شده

كنفرانس بين المللی يافته های نوين
پژوهشی در مهندسی برق و علوم

دانشگاه

كامپيوتر

تهران

پيش بينی مرگ و مير بيماران

محمد كريمی مريدانی

هجدهمين كنفرانس ملی –

دانشگاه پيام

بستری در بخش ICU

نگين محانی

دانشجويی مهندسی برق ايران

نور مشهد

1394

1394

ارائه و چاپ
شده
ارائه و چاپ
شده

مدلسازی بازوی عصبی
عضالنی اسکلتی به منظور

محمد كريمی مريدانی

كنفرانس بين المللی پژوهش در علوم

دانشگاه

تحليل پايداری و كنترل

گلناز آبادی

و مهندسی

استانبول

1395

ارائه و چاپ
شده

حركت
رويکردی جديد در پايش و
ارتقاء سالمت شغلی كارگران

Sleep Apnea Detection
by Real-time Heart
Rate Variability
Analysis

A Reliable Algorithm
Based on Combination
of EMG, ECG and
EEG Signals for Sleep
Apnea Detection
Development of
Computer- Aided
Diagnosis System to
Evaluate the Lung
Efficiency Using
Electrical Impedance
Tomography

محمد كريمی مريدانی،
تينا حبيب كاظمی ،ناهيد
خرم آبادی

محمد كريمی مريدانی
مهديار حيدر

محمد كريمی مريدانی
مهديار حيدر
سينا جباری

محمد كريمی مريدانی
ماندانا كيا
فاطمه چوپانی

دهمين همايش سراسری بهداشت و

دانشگاه علوم

ايمنی كار

پزشکی گيالن

2017 24th national and 2nd
International Iranian
Conference on Biomedical
)Engineering (ICBME

Amirkabir
University
of
Technoloy,
Tehran,
Iran

5th Conference on
Knowledge-Based
Engineering and Innovation

Iran
University
of Science
and
Technolog
y, Tehran,
Iran

3rd International
Conference on Electrical
Engineering

Kharazmi
University,
Tehran,
Iran

1396

ارائه و چاپ
شده



1396

1397

ارائه و چاپ
شده

ارائه و چاپ
شده



1397

ارائه و چاپ
شده

ليست پروژه و پايان نامه های كارشناسی و كارشناسی ارشد در سال های اخير

عنوان

نام دانشجو

تحلیل زمان حقیقی تغییر پذیری نرخ ضربان قلب جهت تشخیص اختالل های آپنه خواب

مهدیار حیدر

پردازش هوشمند سیگنال الکترومایوگرام جهت تشخیص بیماری هانتینگتون

سپیده اسدی کیا

طراحی سیستم هوشمند جهت شناسایی میزان استرس حین رانندگی

زهرا خندقی

پیادهسازی سیستم تشخیص استرس با استفاده از سیگنالهای فیزیولوژیکی

مهسا شاهی پور

تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از آنالیز سیگنال الکترومایوگرام

نونا غالمی

تشخیص صرع از طریق سیگنال های مغزی  EEGبا استفاده از روش های غیر خطی

سما اله رحمی

طراحی شبکه عصبی مصنوعی به منظور شناسایی تشنج از طریق استفاده از تحلیل زمان-فرکانس

کوثر کمال

شناسایی مارکرهای ناهنجار با استفاده از پردازش سیگنال های قلبی

محمد عبدی زاده

تحلیل دینامیک های موجود در سیگنال الکتروکاردیوگرام افراد سالمند و جوان

لبخند مهاجرین

بررسی دینامیک های موجود در سیگنال های حیاتی افراد در مراحل مختلف خواب

دالرام بزرگ مهری

تشخیص هوشمند و سریع بیماری پارکینسون با استفاده از شبکه عصبی

مهرنوش بیشه کاشانی

بررسی رفتاری برادی کاردی نوزادان

دانیال تاج الدین

تشخیص استرس بر مبنای سیگنال های مغزی

نوشین جوادی

پیاده سازی سیستم شناسایی مراحل خواب جهت درمان بیماری های مرتبط با اختالالت خواب

عطیه حاجی علی

پیش بینی مرگ افراد بستری در بخش مراقبت های ویژه ( )ICUبه کمک سیگنال قلبی

یاشار حقیقی بردینه ء

استخراج ویژگی های خطی و غیرخطی جهت تحلیل راه رفتن بیماران دچار اختالل سیسنم عصبی مرکزی

پری ناز داودی

تشخیص احساسات با استفاده از سیگنال های مغزی EEG

شادی فکرتی

ارزیابی کمی و کیفی فعالیت الکتریکی مغز در حالت استراحت و استرس

زهرا مه آبادی

پردازش تصاویر چهره جهت شناسایی تناسب صورت افراد

فوژان نجاتی

پیش بینی کاهش ضربان قلب نوزادان با تحلیل خطی و غیرخطی سیگنال ECG

وحید نظم ده

تاثیر بازی های دیجیتال بهبود سالمت وضعیت ستون فقرات و حالت بدن

فاطمه ابراهیمی زاده اورتاکند

مقایسه روش های واترمارکینگ سیگنال ECG

شیدا اسدسلیمانی

توسعه سیستم کمک تشخیصی کامپیوتری جهت بررسی عملکرد ریه با استفاده از توموگرافی امپدانس الکتریکی

فاطمه چوپانی

شناسایی توده ها در تصاویر ماموگرافی با استفاده از شبکه عصبی

کیمیا رهبری

حذف نویز سیگنال قلبی مبتنی بر تبدیل ویولت

شادی زمانی زمان

بررسی ظرفیت عملکرد ریوی و اختالالت تنفسی ناشی از عمل جراحی

ماندانا کیا

ارائه روش های تصحیح خط مبنای ( )Base Lineسیگنال الکتروکاردیوگرام

پگاه کیانی سوادکوهی

نهان نگاری سیگنال الکتروکاردیوگرام جهت افزایش امنیت اطالعات محرمانه

یگانه محروقی

طراحی فیلترهای تطبیقی جهت تشخیص آرتیفکت و آنالیز سیگنال ECG

نیکو مشایخ اصفهان

طراحی یک سیستم  CADبرای شناسایی و طبقهبندی تومورهای سرطان پستان

نیوشا میرزاقوام

تشخیص تناسب چهره به کمک پردازش تصویر

شکیبا احمدی مهر

ارائه الگوریتمی جهت شناسایی افسردگی با استفاده از سیگنال الکترواسفالوگرام

علیرضا عزیزی

آشکارسازی مرگ ناگهانی قلبی ( )SCDبه کمک شبکه عصبی مصنوعی

ملینا قربانی

شناسایی مراحل خواب با استفاده از اطالعات فرکانسی و زمان-فرکانسی سیگنال EEG

ژاله بهارفر

مدیتیشن رویکردی جدید در جهت ارتقاء سالمت افراد جامعه

نیلوفر محبیان

تشخیص بیماری شب کوری با استفاده تحلیل خطی غیرخطی سیگنال ERG

زهرا فروهیده

تشخیص بیماری قلبی با استفاده از اثر انگشت

فاطمه دشتکی

شناخت الگوی  EEGدر مراحل مختلف خواب برپایه شبکه عصبی مصنوعی

هدیه نوری

تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از الگوریتم RQA

سیده فریما حسینی

پیش بینی حمله صرعی با استفاده از تغییرات کوتاه مدت ضربان قلب

ماهان محمدی

پیش بینی برادیکاردی در نوزادان نارس با استفاده از تحلیل خطی و غیرخطی تغییرات نرخ ضربان قلب

شاداب بقال زاده

ارائه روش هوشمند جهت شناسایی میزان استرس حین رانندگی

هدیه ریختگر

تشخیص تخریب ماکوالی وابسته به سن توسط شبکه های عصبی

موعود پازکی

تحلیل دینامیکی سیگنال های حرکتی دست به منظور کمی سازی میزان لرزش

ناصر همدانی

ارائه روش نوین به منظور پیش بینی مرگ ناگهانی قلبی با استفاده از نگاشت فضای فاز هندسی

شهرزاد مرجانی

ارائه یک روش بازگشتپذیر و مقاوم در برابر انواع فشردهسازی جهت نهاننگاری تصاویر دیجیتال پزشکی

مهسا ظفری

