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 اعضای کارگروه

 دکتر سید جواد ازهری

 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ايران

 دکتر حسن اصغريان 

 بخش خصوصیمشاور 

 دکتر احمد اکبری ازبرانی

دانشگاه علم و صنعت و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی آزمايشگاه فناوری اطالعات 

 کامپیوتر دانشگاه  علم وصنعت ايران

 دکتر مجید بوستانی 

  Ruby techشرکت 

  حاکم بیت اللهیدکتر 

 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه  علم وصنعت ايران

 دکتر احمد پاطوقی 

  کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ايرانعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی 
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 فريد توتونچیاندکتر 

  برق دانشگاه علم و صنعت ايران مهندسی عضو هیئت علمی دانشکده

 

 دکتر شهرام جديد

 برق دانشگاه علم و صنعت ايران مهندسی عضو هیئت علمی دانشکده

 دکتر علی اکبر جاللی

 برق دانشگاه علم و صنعت ايران مهندسی عضو هیئت علمی دانشکده

 دکتر اسماعیل خان میرزا

  مکانیک دانشگاه علم و صنعت ايرانمهندسی عضو هیئت علمی دانشکده 

 دکتر امیرحسین دوايی

  دانشگاه علم و صنعت ايران مکانیک مهندسی عضو هیئت علمی دانشکده

 رسولی  مجید دکتر

 مرکز تحقیقات مخابرات ايران
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Prof. Axel Sikora  

 بخش خصوصیمشاور بین المللی 

 دکتر حمید رضا شیرازی 

 بخش خصوصیمشاور بین المللی 

 

 دکتر مصطفی صالحی 

 علوم و فنون نوين، دانشگاه تهراندانشکده عضو هیئت علمی 

 

 مهدی فاضلیدکتر 

 دانشگاه علم و صنعت ايران عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر

 

 ا محمدشهری ضعلیر دکتر

 برق دانشگاه علم و صنعت ايرانمهندسی عضو هیئت علمی دانشکده 

 

 محمد منوچهری مهندس 

 Shenzhen Inhemeterشرکت 
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 دکتر محمد نصیری 

  دانشگاه بوعلی سینا همدانعضو هیئت علمی 

 

 




