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 -7عمادی ،محمد ،طراحي آپ امپ با پارامترهای مطلوب در فناوری سي-ماس ،هجدهمين کنفرانس ملي دانشجویي مهندسي برق
ایران6100 ،
 -2عمادی ،محمد ،مدلي نوین برای مسيریابي در شبكههای مبتني بر تراشه با استفاده از تئوری بازیها ،هجدهمين کنفرانس ملي
دانشجویي مهندسي برق ایران6100 ،
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 شهر هوشمند ،بررسي پروتكلهای هوشمندسازی در شهر هوشمند ،هلند)6100( ، امنيت و هوشمندسازی ،ایران)6100( ، -حوزه هوشمندسازی ،انجمن  ،knxاسپانيا)6102( ،

