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"تشخیص وقایع صوتی بر اساس ویژگی های ( ،"MP (Matching Pursuitرقیه بهمنی
"کاهش نوفه در داده های لرزه ای مبتنی بر تلفیق روش های آماری و تبدیل های زمان فرکانس" - ،محمد امیر نظری

سیاه سر

دروس تدریس شده :
الف-کارشناسی:
-7سیستم های دیجیتال 7و 1
 -1الکترونیک 7و1و9
-9ریاضیات مهندسی
-1مدار های الکتریکی  7و1
 -2سیگنا ل و سیستم ( تجزیه و تحلیل سیستم ها )
 -1پردازش سیگنال های گسسته

ب-کارشناسی ارشد و دکتری:
-7پردازش سیگنال های گسسته
 -1پردازش گفتار
 -9پردازش پیشرفته سیگنا لهای گسسته
 -1پردازش گفتار پیشرفته

