عباس الکي
فوق ليسانس مهندسي برق – سخت افزار – دانشگاه صنعتي شريف 1369
ليسانس مهندسي برق – الکترونيک – دانشگاه فردوسي مشهد 1364

سابقه شغلي:
تاکنون  1382-عضو هيئت علمي گروه کامپيوتر دانشگاه صنعتي سجاد – مشهد – ايران
تاکنون  1368-مدير عامل شرکت باور مشهد
 1368-1388عضو هيئت علمي گروه برق و الکترونيک و مهندسي پزشکي – پارک علم و فن آوري خراسان
 1368-1381عضو هيئت علمي گروه برق دانشگاه فردوسي مشهد
 1366-1368عضو گروه تحقيقات برق جهاد دانشگاهي صنعتي شريف
 1364-1366عضو کادر آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد

سابقه آموزشي (تدريس دروس):
-

ميکروپروسسور ،اصول ميکروکامپيوتر ،معماري کامپيوتر ،زبان ماشين و اسمبلي ،مدارهاي واسط ،سيگنال و سيستم ،مدارهاي
الکترونيک ،ديجيتال کاربردي ،ميکروپروسسور ،2ابزار دقيق ،عيب يابي مدارهاي ديجيتال ،رباتيک ،کنترل ديجيتال ،مدار ،1
مدارهاي منطقي ،جبر خطي.

سابقه پژوهشي (پروژه هاي مهم):
رديف

عنوان

سال

کارفرما

مسئوليت

همکاران

1

1364

نرم افزار کنترل آتش

مجري

دانشگاه مشهد – تيپ  61محرم

-

2

1366

سيستم کنترل ميني کاتيوشا

همکار

معاونت جنگ و پژوهشي دانشگاه مشهد

-

3

1368

شبيه ساز کنترل فرايند

مجري

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي

دکتر حميدرضا پوررضا

4

1369-1370

ديتاالگر  4*480کانال

مجري

نيروگاه توس

مهندس مجيد شرکا

5

1370-1373

سيستم شمارشگر خودرو

مجري

معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي و

مهندس حسينيان

سازمان ترافيک

6

1371

آنااليزر تابع انتقال

مجري

سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي

دکتر حميدرضا پوررضا

7

1370-1374

طراحي و ساخت نمونه پستهاي فشارقوي

مجري

شرکت برق منطقه اي خراسان

دکتر حميد رضا پوررضا –

8

1373

دستگاه جوش رينگ اتومبيل

مجري

شرکت ايران خودرو

مهندس شرکا

9

1366-1368

سيستم رهگيري هواپيما

همکار

جهاد دانشگاهي شريف براي نيروي هوايي

مهندس عليار – مهندس

10

1374-1376

طراحي و ساخت سيستم کنترل هوشمند ترافيک

مجري

سازمان ترافيک مشهد

مهندس ارغواني

11

1376

طراحي و ساخت پارکومتر ميکروکنترلري با

مجري

سازمان ترافيک مشهد

-

12

1378-1381

13

1376-1378

مهندش متولي زاده و ...

سروشي

مصرف  80ميکروآمپر
مرکز مونيتورينگ ترافيک مشهد –  14سيستم

مجري

سيستم کنترل مرکزي کنترل ترافيک مشهد با

مجري

سازمان ترافيک مشهد

-

سازمان ترافيک مشهد

-

بيسيم نظارت ويديوئي با برد تا  20کيلومتر
بيش از  35چهارراه در سطح شهر مشهد

14

1383-1384

نصب و راه اندازي شبکه بي سيم کامپيوتري

مجري

سازمان ترافيک مشهد

-

15

1375-1380

ساخت دستگاه تست دسته سيم

مجري

شرکت الکتريک خودرو

-

ايجاد شبکه ذخيره سازي ،مونيتورينگ و انتقال

مجري

سازمان ترافيک مشهد

-

16

1383-1384

مجري

شرکت الکتريک خودرو

مهندس صفري

17

1383

ساخت سيستم کنترل دستگاه سوکت زن

مجري

سازمان ترافيک مشهد

-

18

1384-1387

سيستم نظارت تصويري ديجيتال بي سيم،

19

1385

تابلو پيام متغير شهري تک رنگ

20

1369 -1388

کنترلر پريتايم چراغ راهنمايي

21

1372 -1395

22

1374-1395

تصاوير مرکز کنترل ترافيک مشهد

 ADSLو...
مجري

سازمان ترافيک مشهد

مهندس ميرزايي

مجري

سازمان ترافيک مشهد

 – 1369مهندس عاملي

( اين سيستم در طي  25سال با تکنولوژي هاي

 -1371دکتر ميمندي نژاد

مختلف ساخته شده است).

 -1372دکتر پوررضا
 – 1374مهندس شرکا
 – 1378مهندس ارغواني

کنترلر هوشمند چراغ راهنمايي ( اين سيستم در

مجري

طي  22سال با تکنولوژي هاي مختلف ساخته
شده است).
نرم افزار کنترل و مونيتورينگ سيستمهاي
ترافيک هوشمند تحت شبکه و وب.

اين دستگاه در ده ها شهر ايران و چهار

مهندس ارغواني – مهندس

شهر اصلي افغانستان ( کابل ،مزار شريف،

ميرزايي

اين سيستم در چند شهر ايران از جمله

مهندس عاقبتي – مهندس

مشهد ،يزد ،گرگان ،نيشابور ،ساري ،مرند،

موسوي

جالل آباد و هرات ) نصب شده است.
مجري

اراک ،بم ،بهشهر ،حميديا و  ...نصب شده
است.

مقاالت کنفرانس ها:
 -1عباس الکي " ،پياده سازي پروتکل هاي شبکه به کمک چيپ هاي جانبي "  ،جهاددانشگاهي صنعتي شريف،تهران 1368
-2

عباس الکي ،صادقپور " ،ثبات کامپيوتري خطا "  ،کنفرانس الکترونيک شيراز ،شيراز 1373

 -3عباس الکي " ،سيستمهاي حفاظت پستهاي تبديل انرژي "  ،همايش ساالنه کميته هاي تحقيقات برق ايران ،اصفهان 1374
-4

حميدرضا پوررضا،عباس الکي " ،رله جريان زياد "  ،کنفرانس بين المللي برق ،تهران 1375
مقاله هاي فوق پس از طراحي سيستم ،ساخت و پياده سازي طرح پژوهشي مربوط به آن ،تهيه و ارائه شده اند.

