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 معدل زمان فراغت مکان رشته 

 5/18 1365 اصفهان ریاضی فیزیک دیپلم

 61/17 1369 صنعتی اصفهان الکترونیک کارشناسی

 15/18 1373 صنعتی امیرکبیر بیوالکتریک کارشناسی ارشد

 2/17 1384 امیرکبیر صنعتی بیوالکتریک دکترا

 

 پروژه تحصیلی:

 از امواج با تفرق محدود با استفاده از شبکه های عصبیپردازش تصاویر حاصل   کارشناسی ارشد

 آنالیز کامپیوتری اسپرم با استفاده از تکنیکهای بینائی ماشین و بر اساس دینامیک پویای غیرخطی دکترا

 

 سوابق شغلی و اجرائی:

 زمان سمت محل

 1369 همکار پروژه جهاد دانشگاهی اصفهان

سااازمان پژوهشااهای علماای و 

 انصنعتی ایر

 1374 –  1373 کارشناس مهندسی پزشکی

سااازمان پژوهشااهای علماای و 

 صنعتی ایران

 تا کنون  1374 هیئت علمی مهندسی پزشکی

مسئول بخش تحقیاق و توساعه 

 پروژه همودیالیز

 (1381تا    1375) 

مااادیر سااارویه و نگهاااداری 

ساازمان  همودیالیز  دستگاههای 

 در بیمارستانها

 تا کنون(  1382) 

شگاه تست تجهیزات آزمای  رئیه

 پزشکی سازمان

 تا کنون(  1384) 

 

  

 سوابق آموزشی:

 زمان نام فعالیت محل نوع فعالیت

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی  تدریه دکترا

 ایران

 1391 مباحث ویژه در مهندسی پزشکی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی  

 ایران

 1397 مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی

اساای تاادریه کارشن

 ارشد

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی 

 ایران

 1391 مقدمه بر مهندسی پزشکی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی  

 ایران

 1396 مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی  

 ایران

 1396 ابزار دقیق پزشکی

 1385 کتریکیمدارهای ال مهندسی پزشکی  ،دانشگاه امیرکبیر تدریه کارشناسی

mailto:vrnafisi@yahoo.com
mailto:Vr_nafisi@irost.org


مهندسااای  ،دانشاااگاه امیرکبیااار) کارشناسی تدریه

علاااوم دانشاااگاه آزاد و ) (پزشاااکی

 (مهندسی پزشکی تهران  تحقیقات،

 تا کنون  1382 درس حفاظت از تجهیزات پزشکی

مهندسااای  ،دانشاااگاه امیرکبیااار) کارشناسی تدریه

علاااوم دانشاااگاه آزاد و ) (پزشاااکی

 (مهندسی پزشکی تهران  تحقیقات،

 تا کنون 1386 نائی با اصول کارکرد تجهیزات پزشکیدرس آش

ی علمی و صنعتی سازمان پژوهشها سرپرستی کارآموزان

 مهندسی پزشکی  ایران، گروه 

پااروژه هااای انجااام  آشنائی عملی با دسااتگاهها و  

 مهندسی پزشکی

 تاکنون  1374

 1380تا   1377 ودیالیزاصول علمی و فنی دستگاههای هم ی علوم پزشکی بیمارستانها بازآموزی تدریه

)کارشناسااای  مشااااور

 ارشد(

 1390تا   1381 مورد( 11پایان نامه کارشناسی ارشد ) کبیر، شاهد و آزادردانشگاههای امی

اساااااتاد راهنماااااا 

 )کارشناسی ارشد(

طراحی و ساخت سیستم نبض نگار چهار انگشتی  دانشگاه آزاد سنندج

 به روش طب سنتی

1392 

سازی ساخت افازار سیساتم طراحی و پیاده   تهران 

الکتروکاااردیوگراج جهاات مباات محتویااات 

 ECGفرکانه باالی  

89 

دسته بندی نیمه خودکار نواحی مشکوك در  سازمان پژوهشها 

تصاویر ترموگرام سینه با استفاده از فضای ویژگی 

 بهینه و شبکه عصبی مصنوعی 

95 

طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیري   سازمان پژوهشها 

ون غیرتهاجمی مبتنی بر روش فشارخ

 فتوپلتیسموگرافی 

94 

طراحی وساخت دستگاه سنجش غیر تهاجمی  سازمان پژوهشها 

 قند خون و اوره در هنگام همودیالیز 

 

95 

 به دیالیزی  بیماران خون حجم تغییرات پایش سازمان پژوهشها 

 همودیالیز  فرآیند در نوری روش
95 

  خوانش دستگاه  ونهنم ساخت و طراحی سازمان پژوهشها 

 در استفاده  منظوربه میکروسیاالت هایدیسک 

 سنجش غلظت

 روبین خون نوزادان با روش جذب سنجیبیلی 

95 

 -- رایانه بر اساس مکالمه خاموش-رابط مغز سازمان پژوهشها 
ارائه شاخص كمی جديد جهت ارزيابی نقاط  علوم تحقیقات 

اد مختلف در معر خطر ايجاد زخم پا در افر

 ديابتیك

-- 

طراحی و ساخت دستگاه كنترل دماي بدن  سازمان پژوهشها 

 در حین هموديالیز

95 

 94 طراحی و ساخت تستر ونتیالتور  سازمان پژوهشها 
 اساااااتاد راهنماااااا

 )کارشناسی(

 1383 طراحی و ساخت دستگاه الکتروفیوژن علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

 1387 لمی و فنی دستگاه کبد مصنوعیمطالعه مبانی ع کبیر  ردانشگاه امی

شبیه سازی تغییاارات مااواد موجااود در خااون در  کبیر  ردانشگاه امی

 حین همودیالیز

1387 

طراحاای و ساااخت ماادار اناادازه گیااری تغییاارات  کبیر  ردانشگاه امی

 پتانسیل نرنست در غشای فیلتر دیالیز

1388 

دازه گیااری طراحی و ساخت دسااتگاهی باارای اناا  دانشگاه امیرکبیر

 پارامترهای مرتبط با افت فشار خون

1388 

طراحی و ساخت دسااتگاهی باارای اناادازه گیااری  دانشگاه امیرکبیر

 نبض به روش طب سنتی

1389 

طراحی و ساخت وسیله کالیبراساایون اسااپیرومتر  دانشگاه امیرکبیر

 در زمان استفاده بالینی

1390 



ز روش اسپکترومتری برای امکان سنجی استفاده ا دانشگاه امیرکبیر

 سنجش اوره و گلوکز در حین همودیالیز

1390 

طراحی و ساخت محرك الکتریکی عصب دپرسااور  دانشگاه امیرکبیر

سمت چپ آئورت به منظااور کنتاارل فشااار خااون 

 باالی مقاوم به دارو

1391 

 1396 طراحی و ساخت ماژول همودیافیلتریشن آنالین دانشگاه امیرکبیر 

استفاده از تکنیک تحریک نوسانی برای استخراج  امیرکبیر دانشگاه  

 رامترهای تنفسی برخی پا

1396 

طراحی ویبراتور یا فرستنده اولتراسونیک مناسب   دانشگاه امیرکبیر 

 االبردن کارائی دیالیز برای ب

1396 

طراحی و ساخت نرم افزار و سخت افزار بخش  دانشگاه امیرکبیر 

و غلظت محلول  کنترلی آب ورودی و دما 

 همودیالیز 

1397 

طراحی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم   دانشگاه امیرکبیر 

 آبگیری دستگاه همودیالیز 

-- 

 

 كاربردي   سوابق تدريس

- Fundamental of IEC60601-1 standard  

- Fundamental of IEC60601-2-2 standard  

- Fundamental of IEC60601-2-25 standard  

- Fundamental of IEC60601-2-13 standard  

- Fundamental of IEC60601-2-12 standard  

- Fundamental of IEC60601-2-4 standard  

- Fundamental of IEC60601-2-16 standard  

- Fundamental of IEC60601-2-47 standard  

- Fundamental of AAMI RD65 standard  

- Fundamental of IEC60601-2-19 standard  

- Fundamental of IEC60601-2-20 standard  

-  

 

 :سوابق پژوهشی

 زمان فعالیت  سمت  نام پروژه 

تعیین مدل تامیر پارامترهای دستگاه همودیالیز بر عوارض بیمااران 

 دیالیزی

 1386تا    1385 مجری

 1384و 1381 مجری دستگاه گرمکن خون به روش گرمای خشک

 1381تا   1378 همکار اصلی نمونه پژوهشی دستگاه  همودیالیز نسل چهارم

 1378تا   1375 همکار اصلی لیز نسل سوماه صنعتی دستگاه همودیتولید نیم

 1374تا   1373 همکار اصلی نمونه پژوهشی دستگاه  همودیالیز نسل سوم

 1376تا   1375 همکار دستگاه پاله اکسیمتر نمونه پژوهشی

 1373 همکار نمونه پژوهشی آنالوگ کامپیوتر

 1388 تا  1386 مجری داروی متادون طراحی و ساخت دستگاه توزیع کننده اتوماتیک

تبدیل غبارات سیلیسای کاوره ای پیرومتاالورژی باه نانوسایلیکا و 

 استفاده از آن در ساخت الستیک

 1386 همکار اصلی

 1388 مجری تدوین استاندارد دستگاههای همودیالیز

 1387 مجری تدوین استاندارد دستگاههای تصفیه آب

وشامند جهات توزیاع دارو در طراحی و سااخت دساتگاه ترالای ه

 بیمارستان

 1389تا   1388 همکار اصلی

قاباال نصااب باار ول باای کربنااات ساادیم طراحاای و ساااخت ماااج

 IROST 2000 Aدستگاههای همودیالیز  

 1387 همکار اصلی



 1388تا   1387 همکار اصلی دستگاه ماژول بیکربنات سدیم 50طراحی وساخت  

اه همودیاالیز نسال چهاارم بهینه سازی و ارتقای قابلیتهای دساتگ

 CEجهت اخذ نشان  

 1390تا   1389 همکار اصلی

 1390تا   1389 مجری نبض نگار برای استفاده در طب سنتیطراحی و ساخت دستگاه  

طراحی و ساخت بستر تست پیلهای سوختی )پژوهشاکده صانایع 

 شمیمائی(

 1390تا   1389 همکار

 7/1390تا   2/1390 مجری اران خاصطراحی و پیاده سازی پرونده الکترونیکی بیم

 1391تا   1390 همکار کیلووات 10طراحی و ساخت بستر تست پیل سوختی  

بینای افات طراحی و ساخت دستگاه های بیوفیدبک جهات پایش

 فشار خون بیماران دیالیزی در حین فرآیند همودیالیز

 1393تا   1392 همکار اصلی

الهای حاصل از نابض توسعه دستگاه و روشهای جدید تحلیل سیگن

نگااری طاب ساانتی ایرانای و کاااربرد آن در تشاخیی  و ارزیااابی 

 بیماری ها

 1396تا   1392 مجری

طراح و ساخت دستگاه سنجش اوره، کراتینین و گلوکز در دستگاه 

 همودیالیز

 1397تا    1393 مجری

 1397ا ت  1393 محری طراحی و ساخت سیستم الکترونیک، کنترل و نرم افزار ونتیالتور

 1397تا   1395 مجری طراحی و ساخت واحد کنترل و نرم افزار ونتیالتور بیهوشی

 --تا   1394 مجری یکشراحی و ساخت تسترهای پرکاربرد پزط
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه ارزیابی سیسااتم تنفساای بااه 

 FOTروش 
 1397 -  1396 مجری

يولوژيکی در دستگاه طراحی و ساخت دستگاهی براي بازخورد فیز

 ونتیالتور

 1398-1400 مجری

طراحی و ساخت دستگاه بیوامپدانس جهتت ستنجو و ارزيتابی 

 محتواي آب اضافی بدن

 1399-1401 مجری

مدلسازی محاسباتی سیستم تنفسای باا هادج اوصایو چگاونگی 

 توزیع هوا در قفسه سینه حین تنفه ...

 1400-1401 همکار اصلی

 1400-1401 مجری ه پایش پاتوژنهای هوابرد با قابلیت بازیابیطراحی و ساخت دستگا

 
سیستم های هشدار دهنده در تجهیزات الکتریکی  استاندارد 

 3368-1-8 پزشکی و سیستم های الکتریکی پزشکی 
 عضو گروه تدوين 1386

جنبه های   -1قسمت-امرات جریان الکتریکی روی انسان و داماستاندارد  

 2674-1 عمومی
 ضو گروه تدوينع 1395

 استاندارد جنبه هاي ايمنی تجهیزات اولتراسونیك تشخیصی 

37-2-3368 
 عضو گروه تدوين  -

 

 

 فعالیتهاي صنعتی

)از  شركت دانو بنیتتان آرياطتتر فیتتروزو فنی  عضو موسس  

 (1397تا  1388

 IROST 2001D PLUSتولید دستگاههاي هموديتتالیز 

 تی ايرانتحت لیسانس سازمان پژوهشهاي علمی و صنع

تولید دستگاه توزيع شربت متادون تحت نظارت معاونت غذا  

 و داروي دانشگاه علوم پزشکی تهران

تتتا   1383نوين طر فنتتاوران )از    عضو موسس و فنی شركت

 كنون(

کیفی ستهای یکبار مصارج تزریاق بار   تولید محدود دستگاه کنترل

 4635اساس استاندارد ملی  

 یمار )تست النگ( در سایزهای مختلوتولید سفارشی شبیه ساز ب 

 تولید تستر ونتیالتور

 

 



بنیان تولید محصوالت پژوهشی در قالب شرکت دانش
سازی آن با تایید  یا شرکت دانشگاهی، مراحل تجاری 
 مراجع مربوطه به انجام رسیده باشد.

دستگاه   "و تجاری سازی        دانش فنیتولید 

   "4نسل  همودیالیز

مورخ   111/ 100های )ی طی قرارداداین دانش فن

( به شرکت آریا 94/ 9/ 26مورخ  250604( و )88/ 1/ 16

 شده است  واگذار طب فیروز 

 و  1388

 1394 

  -فیروزمند -اقبال

 نفیسی 

 



 :و سوابق ساير فعالیتها

)به همراه دکتر مناوچهر اقباال   "دستگاه توزیع اتوماتیک داروی متادون با قابلیت بارگذاری و شستشوی اتوماتیک"مبت اختراع تحت عنوان  

 و رتبه سه بنیاد ملی نخبگان  (1387)

 مبت اختراع:

اخترررراا، اکتشرررال و تولیرررد 
محصوالت پژوهشرری کرراربردی 
ثبت شده در مراجع قانونی داخل 
کشور با تایید معاونت پژوهش و 

 فناوری وزارتین

دستگاه توزیع کننده شربت متادون با قابلیت   1

 توماتیک شستشو و بارگذاری ا
 مجري  نفیسی، اقبال  

2 
طراحی و  ساخت دستگاه اندازه گیری تغییرات 

غلظت خون و ضربان قلب برای پیش بینی افت  

 فشار خون در بیماران دیالیزی در حین دیالیز 

شریفیان، 

ابوئی، نفیسی، 

 توحیدخواه 

 مشاور

3 
طراحی و ساخت سیستمی برای اندازه گیری و 

ک عصب واگ و  کننرل فشارخون با تحری 

 سینوس کاروتید موش صحرائی 

مختاری،  

 نفیسی و ... 

استاد 

 راهنما

سیستم چهارعملگره ارزیابی نبض مچ دست با   4

 الهام گیری از طب سنتی ایرانی 

نفیسی، یوسفی  

 پور 
 مجري 

5 
ایزاری برای گوشی های هوشمند به منظور 

سنجش و نمایش پروفایل مکانی نبض مبتنی  

 بر طب سنتی 

یسی، نف

 فیروزمند  
 مجري 

سیستم چند سنسوره اندازه گیری و مبت نبض   6

 مچ دست با طراحی پرتابل 

نفیسی، یوسفی  

 پور
 مجري 

7 
سیستم مانیتورینگ زمان حقیقی اوره، 

کراتینین و اسیداوریک در حین فرآیند 

 همودیالیز 

نفیسی، 

عبدالهی و  

 آموزگار  

 مجري 

8 
ایش دستگاه گرمکن خون با قابلیت گرم

همزمان کیسه و ست تزریق و اندازه گیری  

 دمای واقعی خون 

نفيسي، اقبال،  

خراساني،  

 جعفريان 

مجري  

 مشترك

دستگاه کنترل دمای بدن حین دیالیز بر   9

 مبنای عملکرد سیستم قلبی 

جمشيدي،  

اقبال،  

 نفيسي 

 مشاور

 

 (.1375کسب رتبه دوم تحقیقات کاربردی دهمین جشنواره خوارزمی )

 

نوان فناور برتر برای ساخت دستگاه همودیالیز نسل  کسب ع

در دوازدهمین جشنواره تجلیل از   IROST 2001Dپنجم  

 1390پژوهشگران و فناوران برتر آذر  

 1390 فناور برتر 

  -فیروزمند

  -اقبال  

 نفیسی

 

 تاکنون(.  1374خوارزمی )جوان و بین المللی  کارشناسی و عضو کمیته تخصصی جشنواره  

 طرح پژوهشی )اجرائی و ارجاعی(.  ناظر چندین

 .1381عضو هیئت علمی نمونه سازمان پژوهشها در سال  

 (. تا کنون  1381و    1378همکاری در داوری مقاالت مجله ها و کنفرانسهای مهندسی پزشکی ) 

 . تاکنون(   1384همکاری علمی و مشاوره ای با اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ) 

 (. تاکنون    1385)  موسسه استاندارد  ه ای با  همکاری علمی و مشاور 

 توج ایران    -و -از شرکت ار   17025دارای مدرك ایزو 

 ( 1394و    1393عضو کمیته علمی کنفرانسهای مهندسی پزشکی ایران ) 

 ( 94ن کنفرانه مهندسی پزشکی ایران )آذر  ی م دبیر بیست و دو 

 تا کنون(   1392عضو هیئت مدیره انجمنمهندسی پزشکی ایران )از  

 تاکنون(   92مدیرگروه مهندسی پزشکی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران )از  
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فرهنگستان   

 علوم پزشکی 
 نفیسی    

10 
The optimized blood volume 

monitoring during 

hemodialysis process based on 

ultrasonic speed measurement 

JBPE ISC  دانشگا شیراز 
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 کنفرانسها 

سیستم تزريق هوشمند انسولین بتتا استتتفاده از  تهران نخستین همايو سیستمهاي نوين دارورسانی  هجری شمسی 

 شبکه عصبی

 نفیسی، هاشمی گلپايگانی

 سال  ماه  روز

 12 81 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

طراحتتی و ستتاخت آشکارستتاز نشتتت ختتون در  شیراز يازدهمین كنفرانس مهندسی برق ايران  هجری شمسی 

 دستگاه هموديالیز

 صادقی، فیروزمند، نفیسی، اقبال

 سال  ماه  روز

 2 82 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

بررسی جايگاه سیستتتمهاي آنتتالیز كتتامپیوتري  نتهرا يازدهمین كنفرانس مهندسی پزشکی ايران هجری شمسی 

 اسپرم در تشخیص و درمان ناباروري مردان

 نفیسی، مرادي، نصراصفهانی

 سال  ماه  روز

 11 82 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

تهرا يازدهمین كنفرانس مهندسی پزشکی ايران هجری شمسی 

 ن

اوير معرفی روشی بتتراي تقطیتتع استتپرم در تصتت 

 میکروسکوپی

طیفتتوري )دانشتتجو(، متترادي، 

 نفیسی
 سال  ماه  روز

 11 82 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

 2 83 
چهاردهمین دوره کاربرد پلیمرها در پزشکی، پژوهشگاه  

 پلیمر و پتروشیمی، 
 گذشته، حال و آینده " –دستگاه همودیالیز  تهران 

وئی، نفیسی، اقبال، نیرومند اسک

 ورزا 

مشه دوازدهمین كنفرانس مهندسی برق ايران هجری شمسی 

 د

احمتتتتتدي راد )دانشتتتتتجو(،  مدل سیمولینك اثر هموديالیز روي بدن انسان

 جاهدمطلق، نفیسی، اقبال
 سال  ماه  روز

 2 83 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

تصتتوير   سومین كنفرانس ماشین بینتتائی و پتتردازش هجری شمسی 

 ايران

تهرا

 ن

مقايسه چند روش مختلف تقطیع براي شناسائی 

 اسپرمها در تصاوير میکروسکوپی

صتتديقی )دانشتتجو(، متترادي، 

 نفیسی
 سال  ماه  روز

 12 83 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   



تهرا مركز تحقیقات مخابرات –كنفرانس ساالنه كامپیوتر   هجری شمسی 

 ن

ي فرآيند تقطیتتع استتپرم در تصتتاوير بهینه ساز

الگتتوريتم يتتادگیري  از  با استفاده  میکروسکوپی 

 تقويتی

صتتتهبا )دانشتتتجو(، هاشتتتمی 

گلپايگتتانی، نفیستتی، متترادي، 

 سمیعی
 سال  ماه  روز

 11 83 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

سهن دوازدهیمن كنفرانس مهندسی پزشکی ايران هجری شمسی 

 د

نرمال و غیرنرمال بودن اسپرم و طبقتته   تشخیص

 بندي ويژگیهاي آن بر اساس بعد فركتال تصوير

نوشتتیروان )دانشتتجو(، متترادي، 

 نفیسی
 سال  ماه  روز

26 8 84 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

سهن دوازدهیمن كنفرانس مهندسی پزشکی ايران هجری شمسی 

 د

اسپرم و استخراج   آنالیز كامپیوتري مسیر حركت

 بعد فركتال

پنجتته فتتوالدگران )دانشتتجو(، 

 مرادي، نفیسی، ابوترابی
 سال  ماه  روز

26 8 84 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

تهرا كنفرانس سالمت الکترونیك هجری شمسی 

 ن

طراحی و ساخت سیستم شبکه اي توزيع دارو در 

خطاهتتاي مراكز ترک اعتیاد بتته منظتتور كتتاهو  

 دارودرمانی

 نفیسی، اقبال، شمس اردكانی

 سال  ماه  روز

 8 87 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

مشه پانزدهمین كنفرانس مهندسی پزشکی ايران هجری شمسی 

 د

طراحی و ساخت ماجول يکربنات سديم با هتتد  

 ارتقاي كیفیت ديالیز

 فیروزمند، نفیسی، اقبال

 سال  ماه  روز

25 11 87 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

تهرا كنفرانس سالمت الکترونیك هجری شمسی 

 ن

ترالی هتتاي هوشتتمند، راهکتتاري بتتراي كتتاهو 

 خطاهاي توزيع دارو ...

 اقبال، حسنی، نفیسی، بابائی

 سال  ماه  روز

15 11 88 

  سیزدهیمن کنفرانه دانشجوئی مهندسی برق  89 6 
بهینه سازی کنترل کننده فازی بیوفیدبک به منظور 

 بهبود کیفیت فرآیند همودیالیز بر روی بیماران 
 سرجمعی، نفیسی، اقبال 

اصفه هفدهمین كنفرانس مهندسی پزشکی ايران هجری شمسی 

 ان

كنترل پیو بین افت فشار خون در حین فرآيند 

 هموديالیز با تنظیم میزان آبگیري دستگاه ديالیز

 –توحیتتدخواه    –ئی )دانشجو(  ابو

 شريفیان )دانشجو( –نفیسی 
 سال  ماه  روز

12 11 89 

 میالدی 

 سال  ماه  روز



   

مشه كنفرانس سالمت الکترونیك هجری شمسی 

 د

طراحای دساتگاهی   فناوری امروز برای تجرباه دیاروز:

برای نمایش و تحلیال سایگنال نابض باه روش طاب 

 سنتی ایرانی

 نفیسی، سخاوي

 سال  ماه  روز

28 11 89 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

مشه كنفرانس سالمت الکترونیك هجری شمسی 

 د

 قلاب  ضاربان  و  خاون  غلظات  تغییارات  ارتباط   بررسی

 فرآیناد حاین در آنهاا فشاار افات باا دیالیزی  بیماران

 همودیالیز

شتتريفیان )دانشتتجو(، نفیستتی، 

 جو(ابوئی )دانش
 سال  ماه  روز

28 11 89 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

مشه كنفرانس سالمت الکترونیك هجری شمسی 

 د

بینی وضعیت بیماران دیاالیزی ی مدلی برای پیشارائه

هاای غلظات در حین فرآیند دیالیز با اساتفاده از داده

 خون و ضربان قلب بیمار

)دانشتتجو(، ابوئی )دانشجو(، شتتريفیان  

 توحیدخواه، نفیسی، ابوئی
 سال  ماه  روز

28 11 89 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

 هجری شمسی 

 Using neural network in order to predict تهران  کنفرانه مهندسی برق 

hypotension of hemodialysis patients 

وحیدابوئی )دانشجو(، شريفیان  

وحیدخواه، نفیسی، حمید  )دانشجو( ، ت 

 ابوئی

 سال  ماه  روز

 2 90 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

 هجری شمسی 

 Detection of myocardial infarction using  کنفرانه مهندسی برق 

high frequency QRS components 
 حیدرنژاد )دانشجو(، ستاره دان، نفیسی 

 سال  ماه  روز

27 01 91 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

تهرا همايو تخصصی استانداردهاي تجهیزات پزشکی هجری شمسی 

 ن

بهداشتتت  بر جديدترين ضوابط ستتازمان  مروري 

 جهانی در رابطه با كنترل عفونت در مراكز درمانی

مبتتارزپور، نفیستتی، فیروزمنتتد، 

 اقبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال  ماه  روز

 11 90 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   



 هجری شمسی 

CHISA 2012 

 Design and fabrication of a 300 W PEM پراگ
fuel cell test station 

 –خنتتدان  –الیاستتی  -ايکتتانی

 نفیسی
 سال  ماه  روز

   

 میالدی 

 سال  ماه  روز

25 7 201

2 

 هجری شمسی 

 تهران  یران نوزدهمین کنفرانه مهندسی پزشکی ا

Design and implementation of a system 
for measurement and control of blood 

pressure with charge balanced current 

pulses to simulatethe carotid sinus nerve 

رمضانپور، ايزدي، نفیسی، 

 مختاري، امانی، اخالقی 

 سال  ماه  روز

 9 91 

 میالدی 

 سال  ماه  روز

   

 هجری شمسی 

  ICTششمین سالمت الکترونیکی و کاربردهای 
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