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■ مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها و مجالت داخلی :
-

-

-

-

نجمه چراغی شیرازی ,ابراهیم عبیری ،روزبه حمزه ئیان (اسفندماه  " )1388طراحی و شبیه ساازی نوساانگر
کنترل شده با ولتاژ ) (VCOبا استفاده از سلف فعال دیفرانسیلی در فرکانس مرکازی  " 2.84GHzدر دوماین
کنفرانس ملی مهندسی برق ایران در دانشگاه نجف آباد اصفهان
نجمه چراغی شیرازی ,روزبه حمزه ئیان (اسفندماه  " )1388بررسی عملکرد ناویز فااز نوساانگرهای مجتماع
کنترل شده با ولتاژ و القاگر فعال با کنولوژی  " 0.18µmCMOSدر دومین همایش منطقه ای برق ،وساعه و
پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر 1388
نجمه چراغی شیرازی ,ابراهیم عبیری ،روزبه حمزه ئیان (اسفندماه  " )1388بررسی عملکرد خازن ورکتاور و
سلف فعال در مدار شدید  VCOهای مجتمع با کنولوژی  " 0.18µmCMOSدر دومین همایش منطقاه ای
برق ،وسعه و پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر1388
نجمه چراغی شیرازی ،روزبه حمزه ئیان (فروردین  " )1389بررسی عملکرد مدار شادید فعاال نوساانگرهای
مجتمع کنترل شده با ولتاژ " در نتستین کنفرانس دانشجویی دستاوردهای پژوهشی برق منطقاه یاک و معرفای
به عنوان مقاله برتر 1389

-

-

-

روزبه حمزه ئیان ،نجمه چراغی شیرازی (آذرماه  " )1389بررسی حلقه قفل فاز مر به اول و دوم برای حاف
اثر شیفت فاز و آفست فرکانس کانال در اکواالیزیسیون کور " در اولین هماایش منطقاه ای پاژوهش در فنااوری
برق در دانشگاه نجف آباد اصفهان 1389
روزبه حمزه ئیان ،رضا دیانت و نجمه چراغی شیرازی (پااییز  " )1390ارائاه رو
کانال" مجله تصصی متابرات  ،پیش شماره اول ،صفحه  ،56-50پاییز 1390
روزبه حمزه ئیان ،اشکان معصومی ،نجمه چراغی شیرازی (آذرماه  " )91رو
ماهواره ای سنجش از دور با استفاده از رکیب نگاشتهای رو اغتشا
در مهندسی برق  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-اصفهان 1391

-

-

-

جدیاد اکواالیزیشان کاور

رمز نویسای بار روی صااویر

" در اولین کنفرانس ملی ایده های ناو

نجمه چراغی شیرازی ،روزبه حمزه ئیان اشکان معصومی (اردیبهشت " )92طراحای و شابیه ساازی قویات
کننده قدرت باند  " Sدر اولین همایش ملی برق و کامپیو ر جنوب ایران ،دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد خورماو
1392
سید محمدرضا ابطحی ،نجمه چراغی شیرازی ،روزبه حمزه ئیان "طراحی  LNAبهاره بااال در فرکاانس 10
گیگاهر ز با استفاده از  HJFETفوق کم نویز" کنفرانس ملی فناوری انارژی و داده باا رویکارد مهندسای بارق و
کامپیو ر ،کرمانشاه 1394
سید محمدرضا ابطحی ،نجمه چراغی شیرازی ،روزبه حمزه ئیان "طراحی قویت کننده فوق کام ناویز بهاره
باال در فرکانس  3,5گیگاهر ز با استفاده از  HJFETبرای کاربرد وایمکاس" کنفارانس باین المللای پاژوهش در
مهندسی ،علوم و کنولوژی ،رکیه ،استانبول 1394
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-

-

-

-

-

-

-

حامد امین زاده ،روزبه حمزه ئیان ،اشکان معصومی " طراحی و سنتز یک پردازنده جاانبی باه منظاور مر اب
سازی اطالعات با استفاده از حافظه داخلی آرایه های برنامه پفیر" فصلنامه مهندسی متابرات جنوب1394 ،
نجمه چراغی شیرازی ،روزبه حمزه ئیان ،اشکان معصومی " مقایسه الگوریتمهای طبقاه بنادی بار روی صااویر
ماهواره ای سنجش از دور" فصلنامه تصصی مهندسی متابرات دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،ساال پانجم،
شماره  ،17پاییز 94
سیده زهرا موسوی ،احمد کشاورز ،روزبه حمزه ئیان " استترا عیوب از صاویر رادیوگرافی جو

با اساتفاده

از اطالعات محلی در فضای بدیل" فصلنامه مهندسی متابرات جنوب1396 ،
علی مولودیان ،حسین مومن زاده حقیقی ،روزبه حمزه ئیان " ارزیابی شبکه های نسل پنجم موبایل در ارایاه
خدمات  "Streamفصلنامه مهندسی متابرات جنوب1396 ،
سحر پویا ،مصطفی اسماعیل بیگ ،روزبه حمزه ئیان " جداسازی سیگنال کور صو ی بر پایه اساتفاده از رو
کوموالنت" فصلنامه مهندسی متابرات جنوب1396 ،
محسن رضایی ،علی کاظمی ،روزبه حمزه ئیان "طراحی و مقایسه کنترل کننده هاای  PIDو  LQRجهات
کنترل سرعت مو ور  " BLDCدومین کنفرانس نواوری در علوم کامپیو ر و مهندسی برق ،موسسه آموز
ادیبان گرمسار 1397

عالی

روزبه حمزه ئیان ،اسماعیل زارعی "طراحی کنترل غیرخطی مود لغزشای رباات اوانبتش زاناو " چهاارمین
کنفرانس ملی حقیقات کاربردی در مهندسی بارق ،مکانیاک ،کاامپیو ر و فنااوری اطالعاات ،دانشاگاه تصصای
فناوری های نوین آمل 1397

-

-

-

-

محساان رضااایی ،علاای کاااظمی ،روزبههه حمههزه ئیههان "طراحاای و مقایسااه کنتاارل کننااده هااای  LQGو
 LQG/LTRجهت کنترل سرعت مو ور براشلس  " DCدومین کنفرانس نواوری در علوم کامپیو ر و مهندسای
برق ،موسسه آموز عالی ادیبان گرمسار 1397
محسن رضایی ،علی کاظمی ،روزبه حمزه ئیان "کنترل سرعت مو ور  BLDCبا کنترل کننده گوسی مر باه
دوم خطی مبتنی بر فیلتر کالمن" دومین کنفرانس نواوری در علوم کامپیو ر و مهندسای بارق ،موسساه آماوز
عالی ادیبان گرمسار 1397
محسن رضایی ،علی کاظمی ،روزبه حمزه ئیان " حلیل و مادل ساازی مو اور  BLDCساه فااز باه هماراه
اینور ر شش سوئیچه" دومین کنفرانس نواوری در علوم کامپیو ر و مهندسی برق ،موسسه آماوز
گرمسار 1397

عاالی ادیباان

روزبه حمزه ئیان ،اسماعیل زارعی "طراحی کنترل غیرخطی ماود لغزشای رباات اوانبتش زاناو" چهاارمین
کنفرانس ملی حقیقات کاربردی در مهندسی برق ،مکانیک ،کامپیو ر و فناوری اطالعات1397 ،
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-

رامین حیدری ،نجمه چراغی شیرازی ،روزبه حمزه ئیان " بهبود خطینگی خاازن-ولتااژ ) (C-Vیاک اسایال ور
کنترل شونده با ولتاژ ) (LC VCOبه رو
میکروالکترونیک ایران ،هران ،دی ماه 1398

-

شیفت بایاس در کنولاوزی اساتاندارد  "CMOSاولاین کنفارانس

رامین حیدری ،نجمه چراغی شایرازی ،روزبه حمزه ئیان " طراحای یاک اسایال ور  LC VCOجهات کااهش
 ∆KVCOو  phase noiseباه رو شایفت بایااس در کنولاوزی اساتاندارد  "0.18um CMOSهفتماین
کنگره ملی ازه یافته های مهندسی برق ایران ،هران ،خرداد ماه 1399
■ طرح های پژوهشی:
 مجری در طرح پژوهشی “ بررسی و مقایسه الگوریتمهای طبقه بندی صاویر سنجش از دور "  ،دانشگاه آزاداسالمی واحد بوشهر .

 -مجری در طرح پژوهشی " بررسی و مقایسه استانداردها و رو

های امنیت داده ها "  ،دانشگاه آزاد اسالمی

واحد بوشهر .
 همکار در طرح پژوهشی برون دانشگاهی " ارائه رویکرد مناسب رمز نگاری برای لینک های ار باطی ماهوارهای"به کارفرمایی گروه صنایع فضایی ایران ،مرکز حقیقات فضایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر .
 همکار در طرح پژوهشی برون دانشگاهی "  "RF MEMSبه کارفرمایی گروه صنایع فضایی ایران ،مرکز حقیقاتفضایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر .
 -همکار در طرح پژوهشی " اصول طراحی سیستم های میکروالکترومکانیکی "  ،آموزشکده سما واحد بوشهر.
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