
 

 ESRL نهفته های سیستمآزمایشگاه تحقیقاتی 

آورد. می به وجودرا یک سیستم نهفته   الکترونیک و افزارسخت ،افزارنرمترکیب  امروزیعتی نص های سیستمدر 

ز بخشی ا "کاربردیتحقیقاتی "دریک بستر  صنعتی های پروژهبا انجام در این آزمایشگاه قصد داریم  رو ازاین

 انشا اهلل. ندکه بتوانند این راه را ادامه دهپرورش دهیم معضالت صنعت کشور را حل نماییم و دانشجویانی را 

 ف هد

 برق  و افزار سخت، افزار نرمفعالیت دانشجویان  منظور بهکاربردی آماده کردن بستری تحقیقاتی 

 دستاوردها

 جام پروژهان منظور بهعقد قرارداد 

  1931 الی 1931 "کامپیوتر بومیدانش فنی آموزش تست تحویل گیری و مشاوره، نظارت، "

 و آموزش دوران خدمات پس از تحویل اکنون هم

 طوسی امیر باوفایمدیر پروژه: 

 نظارت بر پروژه 

 تاکنون 1931 "های قابلیت اتکا کامپیوتر بومیانجام تست"

 مجری دانشگاه فردوسی

 طوسی باوفای امیر ناظر:

 ت در پروژه مشارک

“IP Reuse,TLM and Verification” 

 1933الی1931نوابی  العابدین زیندکتر  دانشگاه تهران: مجری 

 طوسی امیر باوفای: مکار پروژهه

 :اند داشتههای یادشده مشارکت از دانشجویانی که در برخی پروژه تعدادی

 .خسروی، سجادیان، فرشاهین، هادی قیطاسی، جواد مالکی، محسن سیاوشی



 

 ESRL آزمایشگاه تحقیقاتی 79تابستان  های برنامه

 در به گذراندن دوره کارآموزی  مند عالقه کامپیوتر و برق دعوت از دانشجویان

 ESRLهای نهفته ی سیستمتتحقیقا آزمایشگاه

 31در تابستان فعالیت  های زمینه

  VPMSو مفاهیم  Enterprise افزاریهای نرمطراحی سیستم -1

 FPGAبا  افزار سختطراحی  -1

 و مسابقات جهانی ارمنستان FPGAاردو مسابقات ملی  -9

 باشد.های یادشده و روحیه کار تحقیقاتی در اولویت میعالقه، تجربه در زمینه

 اردو آمادگی  شرکت در مند بههمچنین دانشجویان عالقه

 های دیجیتال()سیستم FPGAملی  مسابقات                                    

 مسابقات جهانی میکروالکترونیک ارمنستان                                                      

 : مسابقه هایانتخاب یکی از بخشبا 

افزار مبتنی بر ، امنیت سختFPGA وسیله به Problems Trax سازیو پیاده  HDLsطراحی با

FPGA،  

 ، الکترونیک دیجیتالشیءگرا، طراحی VLSI،  (Codesign)افزارافزار و نرمسخت توأمانطراحی 
آدرس به  31 تیرماهتا پایان را  خود )کارآموزی یا اردو آمادگی یا هردو(مندی رزومه و عالقهلطفاً  

abavafat@yahoo.com یا abavafat@sadjad.ac.ir  د.نارسال نمای 

 با تشکر                                                                               

  ی طوسیباوفا امیر – دانشگاه صنعتی سجاد گروه کامپیوتر علمی هیئت

Trax Problem 
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