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.15  Afshin Zivi and Gholamreza Farahani, “A New Secure Passwordless Multi-Server Modified Authenticated Master-Key Agreement 
Scheme Based on Hardware-Software and Iriscode Identifiers Through SSL/TLS Protocol for E-learning and Similar Web-based 
Services”, Journal of Computer Science, 14, 2018. 

.16  Gholamreza Farahani, “Energy Consumption Reduction in Wireless Sensor Network Based on Clustering”, International Journal of 
Computer Networks & Communications (IJCNC), 11(2), 2019. 

به صورت   SimPowerSystems شبیه سازي جامع مدل دودیود سلول هاي خورشیدي در محیط"احمد دهقانزاده، غالمرضا فراهانی، مصطفی رجبی مشهدي،  17.
 .Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers ،16)2 ،(1398، "توابع صریح ریاضی
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.8  G. Farahani, S.M. Ahadi and M.M. Homayounpour, "Improved Autocorrelation-based Noise Robust Speech Recognition using 

Kernel-Based Cross Correlation and Overestimation Parameters", In Proc. EUSIPCO, Poznan, Poland, 2007. 
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.10 بررسی تاثیر تکنیک هاي مقاوم سازي پیک هاي دنباله خود همبستگی " فراهانی غالمرضاو  محمد احدي سید، مهدي همایون پور محمد، حاج احمدي امیرحسین 

 .1387 تهران، ایران، ،ایران شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق، "بر مقاومت سیستم هاي بازشناسی گوینده
.11 هران، ت، همایش دانشجویی علوم و مهندسی کامپیوتر ایران، "افتن مسیر مینیمم بین ربات و هدف استفاده از شبکه هاي عصبی سلولی براي ی "غالمرضا فراهانی 

 .1378ایران، 
 .1378تهران، ایران،  ، همایش دانشجویی علوم و مهندسی کامپیوتر ایران،"شبکه هاپفیلد مرتبه باالتر براي کوانتیزاسیون بردار"غالمرضا فراهانی،  12.

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20&queryWr=%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A&simoradv=ADV
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تهران، ، دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، "مقایسه با دیگر الگوریتمها  و GAبا استفاده از  PIDمحاسبه ضرایب کنترل کننده  "غالمرضا فراهانی،  13.
 .1378ایران، 

.14 G. Farahani and M. Taherbaneh, “Extracting Best Reliable Scheme for Electrical Power Subsystem (EPS) of Satellite”, In Proc. 
RAST, Istanbul, Turkey, 2011. 

.15 M. Taherbaneh and G. Farahani, “Modified Series-connected Boost Converter in Power Subsystem 
of a LEO Satellite”, In Proc. RAST, Istanbul, Turkey, 2011. 

.16 G. Farahani, "Computing Optimum Coefficients of PID Controller with Genetic Algorithm", In Proc. IECON, Montreal, Canada, 
2012. 

، دومین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی، سازمان "ملزومات تشعشعات فضایی ماهواره هاي سنجش از دور زلزله شناسی "غالمرضا فراهانی  احمد آقاجانی و 17.
 .1391ایران، تهران، ایران، پژوهشهاي علمی و صنعتی 

،  دومین کنفرانس ملی تشعشعات "LEOارائه دیاگرام مقاوم در برابر تشعشات فضایی براي مدارات میکروالکترونیک در ماهواره  "احمد آقاجانی، و  غالمرضا فراهانی 18.
 .1391فضایی، سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران، 

، چهاردهمین کنفرانس انجمن هوافضاي ایران، "Reliability of Sensors Fusion in a Satellite Used for Earthquake Prediction"فراهانی، غالمرضا  19.
 .1393 تهران، ایران، سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران،

، چهاردهمین کنفرانس انجمن هوافضاي ایران، سازمان پژوهشهاي علمی "Reliability Estimation of Earthquake Prediction Satellite"غالمرضا فراهانی،  20.
 .1393 تهران، ایران، و صنعتی ایران،

، هفتمین کنفرانس مهندسی برق "PLPو  LARبهیود راندمان بازشناسی گوینده با استفاده از ترکیب ویژگی هاي "مسعود قراچورلوئی سابق، غالمرضا فراهانی،  21.
 .1394ترونیک ایران، دانشگاه آزاد گناباد، ایران، و الک

، هفتمین "جهت بهبود راندمان بازشناسی گوینده  PLPو  SSCاستخراج ویژگی مبتنی بر ترکیب ویژگیهاي  "مسعود قراچورلوئی سابق، غالمرضا فراهانی،  22.
 .1394کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد گناباد، ایران، 

 .1394، دانشگاه ارومیه، ایران، "ارائه یک مدل افزایش اعتماد و شهرت حساس به زمینه در سیستمهاي تجارت الکترونیک "اعظم قاسمی، غالمرضا فراهانی،  23.

.24 Ahmad Dehghanzadeh and Gholamreza Farahani, “ A Survey on Maximum Power Point Tracking Techniques in Solar Installations”, 
In First International Conference on New Research Achievements in Electrical & Computer Engineering, Tehran, Iran, May 13, 
2016. 

، کنفرانس بین المللی "ANFISشده با  بیترک يمرتبه کسر  PIDبا استفاده از کنترلر  DCکنترل سرعت موتور "علی ابراهیم نژاد گرجی، غالمرضا فراهانی،  25.
 .1395دستاوردهاي نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، تهران، ایران، 

.26 Gholamreza Farahani, “Maximum Power Point Tracking in Solar Energy Systems”, International Conference and Exhibition on 
RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES, Islamabad, Pakistan, Oct. 2016. 

.27 Gholamreza Farahani, “Effects of Partial Shading on MPPT of PV System”, International Workshop on Trends in SOLAR Power 
Generation and Energy Harvesting, Dubai, UAE, 2017. 

اربرد دو کلمه در ک نیب صیتشخ يبرا انهیرا-واسط مغز کی يساز ادهیپ"محمدخانی، وحیدرضا نفیسی و غالمرضا فراهانی، محمدرضا اصغري بجستانی، غالمرضا  28.
 .1396، تهران، ایران، اردیبهشت برق یکنفرانس مهندس نیو پنجم ستیب، "مکالمه خاموش

.29 Ahmad Dehghanzadeh, Gholamreza Farahani, Hani Vahedi and Kamal Al-Haddad, “Explicit Double-Exponential Modeling 
Methods for Photovoltaic Cells”, 18th IEEE International Conference on Industrial Technology, Toronto, Canada, March 2017. 

.30 Gholamreza Farahani, “Optimal Tilt Angle of Photovoltaic Panels with Consideration of Mutual Shading Loss”, 5th Iranian 
Conference & Exhibition on Solar Energy (ICESE), Tehran, Iran, 2018. 

.31 Gholamreza Farahani, “Pitch Optimization of PV Panels in Solar Plants with Mutual Shading Effects”, 5th Iranian Conference & 
Exhibition on Solar Energy (ICESE), Tehran, Iran, 2018. 

.32 Gholamreza Farahani, “Optimum Azimuth Angle of PV Panels with Mutual Shading Effects”, 5th Iranian Conference & Exhibition 
on Solar Energy (ICESE), Tehran, Iran, 2018. 

وین ، دومین همایش بین المللی افق هاي ن"سیمهاي حسگر بیرین الگوریتم فراابتکاري جهت بازیابی اتصال در شبکهارائه بهت"سولماز محمدي، غالمرضا فراهانی،  33.
 .1397در مهندسی کامپیوتر و فناوري اطالعات، تهران، ایران، 

، چهارمین کنفرانس ملی فناوري در مهندسی "سیمحسگر بی هايارائه الگوریتمهاي هوشمند بازسازي خودکار اتصال در شبکه "سولماز محمدي، غالمرضا فراهانی،  34.
 .1397برق و کامپیوتر، تهران، ایران، 
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.35 Gholamreza Farahani, “Considering the Correlation of Insolation and Temperature on the PV Array Characteristics“,9th International 
Conference on Power and Energy Systems (ICPES), Perth, Australia, 10-12 December 2019. 

.36 Gholamreza Farahani, “Effects of PV Modules Temperature Variations on the Characteristic of PV Array“,9th International 
Conference on Power and Energy Systems (ICPES), Perth, Australia, 10-12 December 2019. 

.37 Gholamreza Farahani, “Effects of PV Module Shading on the Efficiency of the PV Array“,9th International Conference on Power 
and Energy Systems (ICPES), Perth, Australia, 10-12 December 2019. 

.38 Gholamreza Farahani and Karim Rahmani, “Pitch Optimization of Monocrystalline PV Panels with Consideration of Mutual Shading 
Effects in Solar Power Plants”, 5th National Conference on Electrical and Mechatronics Engineering, Tehran, Iran, 2019. 

 و نشریات کتب -ج
.1 G. Farahani, S.M. Ahadi and M.M. Homayounpour, "Autocorrelation-based Methods for Noise- Robust Speech Recognition,” in 

Robust Speech Recognition and Understanding, M. Grimm and K. Kroschel, Eds., I-Tech Education and Publishing, Vienna, 2007. 
.2 Mohsen Taherbaneh, Gholamreza Farahani and Karim Rahmani, “Evaluation the accuracy of one-diode and two-diode models for a 

solar panel based open-air climate measurements", I-Tech Education and Publishing, Vienna, 2011. 

 ثبت اختراعات
 .1 .1386، 42009شماره ثبت اختراع  "ANSالگوریتم تفریق نویز در حوزه خودهمبستگی "محمدمهدي همایونپور و  غالمرضا فراهانیمحمد احدي، 

ثبت  ، شماره"دستگاه رفع کننده بوي نامطبوع کفپوش (موکت، فرش) ویژه مساجد، اماکن عبادي زیارتی و مسکونی "فواد فرحانی بغالنی،و  غالمرضا فراهانی
 .1394، 85528اختراع 

2. 

 طرحهاي پژوهشی
 .1 "طراحی سخت افزار و نرم افزار و راه اندازي سه خط تولید بسته بندي در شرکت گلستان"مجري طرح 

 .2 "طراحی و پیاده سازي روباتهاي صنعتی موازي و کاربرد آن در خطوط بسته بندي خشکبار"مجري مشترك طرح 
 .3 "مرجع فتوولتائیک، فاز اول ایجاد بستر آزمون تستهاي الکتریکی پانلهاي خورشیديآزمایشگاه "مجري مشترك طرح 

 .4 "بررسی و ارائه راهکارهاي بهبود قابلیت اطمینان در ماهواره زلزله شناسی آیات "مجري طرح
 .5 "تا مرحله طراحی مقدماتی 2طراحی مقدماتی سیستم ماهواره مصباح “همکار اصلی طرح 

 .6 "ارزیابی و ارائه راهکارهاي فنی و مهندسی براي کاهش تلفات خطوط انتقال در شبکه برق"ی طرح همکار اصل
 .7 "وات بهمراه برد واسط 200ولت،  24طراحی و ساخت منبع تغذیه "مجري طرح 

 .8 "بکهش ییکارآ شیجهت افزا میسیب يحسگرها در شبکه حسگرها نهیبه یابیمکان "طرح  يمجر
 .9 "یسرب-دیاس يهایتست باطر شگاهیآزما ياندازو راه یطراح "طرح  يمجر
 .10 "و هاردنر یاپوکس نیساخت دستگاه اختالط رز"طرح  يمجر
 .11 "کوچک زیسا يهایساخت دستگاه شست و شو و خشک کن باطر "طرح  يمجر
 .12 "یفرودگاه زاتیتجه یطیو مح یکیالکتر يمرجع آزمونها شگاهیآزما يو راه انداز یطراح یامکان سنج "طرح  يمجر
 .13 "با استفاده از انرژي خورشیدي ابانکیبررسی فنی، اقتصادي و امکانسنجی تامین برق در مجتمع پتاس خور و ب "مشترك طرح يمجر

 .14 "کیلووات 2توسعه توربین بادي هوایی از نوع شناور با توان  "مجري طرح 
 .15 "اندازيبه منظور کاهش تاثیرات بر شبکه قدرت و کاهش استهالك راه  P104زي موتور سنکرون واحد انداهاي راهبررسی شیوه"مجري طرح 
 .16 "سل) جهت استفاده در سیستم صوتی 4ولتی،  3,6طراحی و ساخت برد الکترونیکی باالنسر و شارژر مجموعه باتري لیتیوم ("مجري طرح 

 عضویت در مجالت
 .IJCIT 1عضو هیئت تحریریه مجله 

 .IJCNC 2عضو هیئت داوري مجله 

 سوابق شغلی
 شرکت ریزپرداز (طراحی اتوماسیون) 

 )1378-1377( ماه 9 :همکاري مدت 
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) جهت نمایشگر دماي یخچال و همکاري در طراحی و ساخت بردهاي 8092، 8051)، میکروکنترلر (80Z ،80186طراحی مدارات دیجیتال با استفاده از میکروپروسسور ( فعالیت :
 .CNCماشین 

 کارشناسسمت : 
 مرکز تحقیقات مخابرات ایران (گروه شبکه)

 )1379-1378ماه ( 9  مدت همکاري :
 کار بر روي مدلسازي، طراحی و پیاده سازي سوئیچ در شبکه هاي مخابراتی و ایجاد بستر تست سوئیچ در شبکه هاي مدیریتی مخابرات.  فعالیت :

 کارشناس ارشد : سمت
 شرکت تام ایران خودرو

 )1386-1379( سال 7 مدت همکاري :
 فعالیت : 
 )ورق برش خط و پرس خط ،2 و 1 شماره رنگ خط(  خودرو ایران شرکت تولید خطوط تاسیسات و اتوماسیون اندازي راه نصب، طراحی، •
 .پرس خطوط و رنگ خط تهویه کانوایر، خطوط براي)  Inverter و Soft starter(  موتور درایورهاي اندازي راه •
 .ET ماژولهاي جمله از آن با مرتبط ماژولهاي و زیمنس هاي PLC افزار نرم و افزار سخت با کامل آشنایی •
 ورق برش و پرس و رنگ تولید خطوط  تعمیرات •
 مسئول پروژه سمت :

 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
 تا کنون) 1387( سال 12  مدت همکاري :

  فعالیتهاي پژوهشی در زمینه مهندسی برق و کامپیوتر فعالیت :
 هیئت علمی : سمت

 هاي تخصصیدوره
 .1 هاي زیمنس در شرکت زیمنس آلمان.  PLCبراي  S7برنامه نویسی 

 .2 هاي زیمنس در شرکت زیمنس آلمان. PLCشبکه اترنت در 
 .3 براي امنیت در اتوماسیون در شرکت مولر آلمان. Pilzنرم افزار 

 .4 آشنایی با طراحی پرسهاي مکانیکی در شرکت شولر آلمان.
 .5 آلمان.آشنایی با طراحی پرسهاي هیدرولیکی در شرکت مولر 

 .6 هاي زیمنس در شرکت تام ایران خودرو. PLCبراي  S7برنامه نویسی پیشترفته 
 .7 آلمان.  Beckhoffدر شرکت  Beckhoffبراي قطعات  TwinCatنرم افزار 

 .8 آشنایی با پنوماتیک در شرکت فستو ایران.
 .9 آلمان.آشنایی با عملکرد و نگهداري خطوط برش در شرکت شولر اتومیشن 

 .10 در شرکت تام ایران خودرو. E-planنرم افزار 
 .11 ي علمی و صنعتی ایران.در سازمان پژوهشها EndNote Webآموزش نرم افزار 

DY-250 System Operation KeyKratos Plus Control System"" 12 در شرکت آرمان سنجش گستر. 
 .13 ي علمی و صنعتی ایرانپژوهشهادر سازمان  " IoTو  5Gمروري بر فناوریهاي "
 .14 هاي ماهوارهدر پژوهشکده سامانه "مهندسی قابلیت اطمینان"
 .15 در پژوهشگاه فضایی ایران "آنچه مدیران بخش فضایی کشور بایدد بدانند"
 .16 در پژوهشگاه فضایی ایران "پنجمین دوره همایش فناوران فضایی"
 .17 ي علمی و صنعتی ایراندر سازمان پژوهشها "سومین همایش فناوران فضایی"

 .18 ي علمی و صنعتی ایراندر سازمان پژوهشها "Clould and high performance computing for the banking and energy industry"کارگاه علمی تخصصی 
 .19 ي علمی و صنعتی ایراندر سازمان پژوهشها " Multi petabyte storage integrated architecture for data centers"کارگاه علمی تخصصی 



6 
 

 .20 ي علمی و صنعتی ایراندر سازمان پژوهشها  ”Cloud & telecommunication networks“کارگاه علمی تخصصی 
 .21 ي علمی و صنعتی ایراندر سازمان پژوهشها "آشنایی با مبانی، حقوق و مفاهیم مالکیت فکري"کارگاه آموزشی 

 مهارتهاي کامپیوتري
 .1 و ... . Excel ،Word ،Power Point  ، Outlookشامل   Officeافزار آشنایی با نرم
 .Proteus. ... 2و  #S5 ،S7 ،Protool ،Wincc ،E-Plan ،TwinCat ،Visio ،Pilz ،Matlab ،Orcad ،Pspice ،Visual Cافزارهاي آشنایی با نرم
 .3 و ... NS3 ،MiniNet ،Castalia ،Opnet ،Packet Tracer ،GNS3، Omnet  ،VIRLافزارهاي آشنایی با نرم

 


