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 بسوِ تعالي

 

 الوللي اًجوي رهس ایراى ّشتویي کٌفراًس بیي ّای آهَزشي کارگاُساری گجسئیات بر
http://iscisc2011.um.ac.ir 

 
 
 

 W07کذ کارگاُ :  .1

 یافسار سخت یّا اىجترٍ عٌَاى: .2

در ٌّگام  ایٍ  یر ٌّگام طراحرا د یهخرت راتییقرار دارًذ کِ تغ یسخت افسار یّا ترٍجاى ةیاهرٍزُ هذارات هجتوع در هعرض آس: چکیذُ .3

  اتیاز عول یًاض یّا ةیدر هعرض آس طتریّا ت ICّا ،  یّاد وِیٍ ساخت ً یپرٍسِ طراح افتيی تیعوَه لیکٌٌذ. تِ دل یه جادیساخت در هذار  ا

حول ًٍقل ٍ  تیاهٌ ،یهال یّا ستنیس ،یًظاه یّا ستنیس یترا یذیهخرب تصَرت تْذ راتییتغ يیا یقرار دارًذ. ٌّگاه ربهخ راتییٍ تغ

 ةیتخر ایترٍجاى  سثة از کار افتادى  کیتَاًذ تا ٍارد کردى  یضًَذ. دضوي ه یترخَردار ه یطتریت تیضًَذ، از اّو یهطرح ه یخاًگ ساتیتجْ

دضوي قرار دّذ.  اریا در اختر یتیپٌْاى اهٌ یذّایترٍجاى اطالعات هحرهاًِ ٍ کل لِیضذُ تَس جادیتَاًذ تا حفرُ ا یه ایضَد ٍ  ٌذُیدستگاُ در آ کی

 ذیتَل لِیضذُ تَس یساز یّا، قطعات تجار ASICضذُ در  یساز ٌِیتْ یافسارّا سخت لیهختلف از قث یّا تَاًٌذ تصَرت یّا ه ترٍجاى

 يیضًَذ. ّوچٌ(  اجرا DSP) تالیجید یگٌالْایس یپردازضگرّا  ایضثکِ ٍ  یپردازضگرّا کرٍکٌترلرّا،یه کرٍپرٍسسَرّا،ی(  ، هCOTSاًثَُ)

 یّا از ترٍجاى یتٌذ طثقِ کیکارگاُ  يیاجرا ضًَذ. در ا FPGAّا در  تیاز ت یا هاًٌذ رضتِ یدائو یّا تَاًٌذ تصَرت ترًاهِ یّا ه ترٍجاى

 خَاّذ ضذ. ِیّا ارا آى یآضکارساز یّا َُیاز ض یا ٍ خالصِ یافسار سخت

  

 :ُدٌّذ ارائِ .4

 رایاًاهِ ٍابستگي عٌَاى شغلي رشتِ تحصیلي يآخریي هذرک تحصیل ًام ٍ ًام خاًَادگي

 دکتری رضا اتراّیوی آتاًی

هٌْذسی ترق 

گرایص 

 الکترًٍیک

 rebrahimi@guilan.ac.ir داًطگاُ گیالى عضَ ّیات علوی

 

تاضٌذ ٍ  ترق گرایص الکترًٍیک از داًطگاُ علن ٍ صٌعت ایراى هیآهَختِ دکتری هٌْذسی  آقای اتراّیوی آتاًی داًص: ُدٌّذ ًاهِ ارائِ زًذگي .5

سازی یک الگَریتن رهس  ًاهِ دٍرُ دکتری ایطاى، طراحی ٍ پیادُ اکٌَى ًیس استادیار گرٍُ هٌْذسی کاهپیَتر داًطگاُ گیالى ّستٌذ. عٌَاى پایاى ّن

ّای رهسًگاری،  سازی الگَریتن دکتر اتراّیوی ضاهل طراحی، تحلیل ٍ پیادُّای تخصصی  ای جْت کارترد در هخاترات سیار تَدُ است. زهیٌِ دًثالِ

ّای هرتثط است ٍ تاکٌَى  گاری اطالعات ٍ زهیٌِ پٌْاىضذُ،  افسارّای رهسًگار ٍ تَاتع جاسازی طراحی سختسین،   ّای تی اهٌیت ضثکِ

 اًذ. جوي رهس ایراى ترگسار کردُالوللی اً ّای آهَزضی هختلفی را از جولِ در ّفتویي کٌفراًس تیي کارگاُ

 

 :کارگاُ هخاطباى .6

o ِهٌذ تِ پیادُ سازی سخت افسار ّای رهسًگاری ٍ سیستن ّای تعثیِ ضذُ داًطجَیاى ٍ هحققیي عالق  
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 سرفصل: .7

o ساخت ٍ تست هذارات هجتوع یّای هتذاٍل طراح هرٍری تر رٍش ٍ 

o ّا آى یلافساری ٍ طثقِ تٌذی ک ّای سخت اىجترٍ یجاهع ٍ هفَْه یهعرف 

o ِّا ٍ اساس هطخصات فعال سازی آى یاتیحَزُ عول ،یکیسیّای سخت افساری تر اساس هطخصات ف اىجتٌذی ترٍ طثق 

o ّا  آى تیَفقه ساىیه یّا ٍ تررس تنیالگَر یاى ّای سخت افساری ٍ طثقِ تٌذی جاهع ّوگجضذُ آضکارسازی ترٍ ِیّای ارا کاهل رٍش یهعرف

 اى ّای سخت افساریجرٍی ترٍ

o ّا. آى ییهقاتلِ ٍ ضٌاسا یترا یکل یّا کار راُ ِیدر کطَر ٍ ارا  یسخت افسار یاى ّاجترٍ یٍ ًظاه یصٌعت ذاتیتْذ یتررس 

 

 18الي  14ساعت  – 1391شْریَر  22شٌبِ  سِ –رٍز  ًین :برگساری زهاى .8

 

  ًیاز: پیش .9

o َسخت افسارگرایص  َتریکاهپهٌْذسی ٍ  کیالکترًٍهٌْذسی  یکترارضذ ٍ د یکارضٌاس اىیداًطج 

o یصٌعت یّا هذار ٍ سخت افسار ضرکت یطراح يیٍ هتخصص يیهٌْذس 

o یدفاع عیٍ کارضٌاساى ارضذ صٌا کارضٌاساى 

o کارضٌاساى ضثکِ راىیهذ ٍ 

 

 
                                   هراجعِ ًوائیذ. http://iscisc2011.um.ac.irگاُ  م در ایي کارگاُ بِ ٍبًا برای اطالع از ًحَُ ثبت

 

 
 


