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سخنیباخوانندگانگرامی
وطراحیتمناسبهمینبهنیزگزارشاینومیگذرداصفهاندانشگاهمدلراندهنرمافزارمهندسیپژوهشیگروهفعالیتشروعازکهاستسالدهازبیشامروز

استفادهبرشتربینگاهاین.گذشتهسالیانطیدرگروهاینخوباعضایهمهکوششهایوزحماتنتایجبهاستنگاهیگزارش،اینتهیهازهدف.استشدهتدوین

.کندمرورراپژوهشیگروهاینفعالیتدههیکعملکردبتواندسریعنگاهیکدرونکندخستهراخوانندهتاداردتمرکزجدولوعکساز

یرشپذمدعااینشاهدواستشدهشناختهنامیجهانی،سطحدرمدلراندهجامعهاعضایبرایاصفهاندانشگاهمدلراندهپژوهشیگروهنامامروزخوشبختانه

.استحوزهاینشدهشناختهاستادانتوسطودنیااولترازدانشگاههایدرگروهایندانشآموختگان

دانشگاههاییرساازگرامیاستاداناصفهان،دانشگاهمحترماستادانازاعماست،پژوهشیگروهاینخوباعضایتکتکتالشمرهونشده،کسباعتباربیشک

محورکهختکوشسوباپشتکار،باهمتدانشجویانیهمه،ازمهمتروبودهاند،گروهایناعضایهمکارمختلفپروژههایدرکهبینالمللیپژوهشگرانواستادانکشور،

وتندهسگروهایندرخودجدیددوستانراهنمایهمچنانتحصیل،ازفراغتازپسحتیایشان،ازبسیاریوبودهاندسالهاایندرشدهانجامپژوهشهایاصلی

همکاریودلیهمدانش،انتقالدانش،تجمیعواستتکراریمسیریاین.داشتخواهندوداشتهنگهدوستداشتنیوصمیمیهمیشه،مثلراگروهایناعضایجمع

.داشتخواهدنگاهگردهمرااعضاءکهاستآتشیهموارهمیشودایجادگروهایندرکه

مهندسیپژوهشیگروهایشانسبزوجودبدونکهمیدارماذعانومیفشارمبهگرمیراعزیزاناینتمامیدستگروه،اینمدیرومؤسسبهعنوانبندهانتها،در

.ارمخواستراگروهایناعضایهمهروزافزونتوفیقمنان،خداونداز.یابددستداردامروزکهجایگاهیبهنمیتوانستاصفهاندانشگاهمدلراندهنرمافزار

دکتربهمنزمانی

1400مرداد
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اولبخش•

گروهپژوهشیمدلراندهدریکنگاه



دریکنگاهگروهپژوهشیمدلراندهبخشاول

آمار و اطالعاتی در خصوص گروه پژوهشی مدل رانده

9

استادان همکار 
داخلی

استادان همکار 
بین المللی

دانشجویان مقطع 
کارشناسی ارشد

دانش آموختگان 
مقطع دکترا

دانشجویان مقطع 
دکترا

دانش آموختگان مقطع 
کارشناسی ارشد

40
مقاالت ژورنالی

50
مقاالت کنفرانسی

10
مقاالت درحال چاپ

69941123
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بخشدوم•

دهگروهپژوهشیمدلرانبینالمللیهمکاریهای



Atenea research group, 

University of Malaga, 

Spain

NaoMod research group, 

University of Nantes, 

France

Software Systems (SSY) 

group, King’s College 

London, UK

Software Research and Technology 

Lab (SRT Lab), Concordia 

University, Canada

Business Informatics Group 

(BIG), Vienna University 

of Technology, Austria

École Polytechnique de Montréal, 

Canada

TruX research group, 

University of Luxembourg, 
Luxembourg

LS2N research team, IMT 

Atlantique, France

همکاریهایبینالمللیگروهپژوهشیمدلراندهبخشدوم

گروه های پژوهشی همکار
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همکاریهایبینالمللیگروهپژوهشیمدلراندهبخشدوم

EGC 2015SLE 2021

ICMT 
2019

Models 
2021

(AE  Track)

عضویت در کمیته علمی 
بین المللیکنفرانس های

Models 
2019-2021

(MDE Intl.)

12



13

سومبخش•

گروهپژوهشیمدلراندهوبگاه



،هزارجریبخیاباناصفهان،ایران،
دسیمهندانشکدهاصفهان،دانشگاه
فزارنرمامهندسیگروهکامپیوتر،

گروهپژوهشیمدلراندهوبگاهبخشسوم

34 49000+

کل برگه هاکل نوشته هاکل بازدیدکنندگان

Zamani[AT]eng.ui.ac.ir98+ -31-37934537

505

https://mdse.ui.ac.ir/

14

https://mdse.ui.ac.ir/


15

خانه•
چرامیگوییممدلرانده؟•

گروهپژوهشیمدلراندهوبگاهبخشسوم
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افراد•

بخشسوموبگاهگروهپژوهشیمدلرانده
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پژوهش•
زمینههایتحقیقاتی•
انتشارات•

کتابها•
مقالهها•
گزارشهایفنی•

ابزارها•

بخشسوموبگاهگروهپژوهشیمدلرانده
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آموزش•
کارگاههایآموزشی•
ارائههایهفتگیمقاالت•
فیلمهایآموزشی•
گزارشهاومستندات•
مقاالتیکهبایدبخوانیم•
لینکهایمفید•

بخشسوموبگاهگروهپژوهشیمدلرانده
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جوایز و افتخارات اعضاء•
یوترپژوهشگربرتردانشکدهمهندسیکامپ•
اتریش-ایرانبینالمللیطرحپژوهشی•
فرانسه-دورهدکتریمشترکایران•
2019سوسیمبهترینمقالهمجله•
پژوهشیهمراهاولگرنت•
ریپایاننامهبرترکارشناسیارشدودکت•
TTCجوایزمسابقات•

بخشسوموبگاهگروهپژوهشیمدلرانده
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گالری تصاویر•

بخشسوموبگاهگروهپژوهشیمدلرانده
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چهارمبخش•

اعضایگروهپژوهشیمدلرانده



حسینمرادی
(دانشگاهصنعتیبیرجند)همکار

لیالصمیمیدهکردی
(دانشگاهشهرکرد)همکار

بهروزترکالدانی
(دانشگاهاصفهان)همکار

افسانهفاطمیخوراسگانی
(دانشگاهاصفهان)همکار

شکوفهکالهدوزرحیمی
(دانشگاهاصفهان)همکار

بهمنزمانی
(دانشگاهاصفهان)سرپرستگروه
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کِوینالنو
(لندنکینگزکالج)همکاربینالمللی

وهابهمالحاج
(ردیادانشگاهکنکو)همکاربینالمللی

تانیامایرهافر
گاهدانش)بینالمللیهمکار

(صنعتیوین

محمدحَمدَکا
دانشگاه)همکاربینالمللی

(پلیتکنیکمونترال

اِقوانباوس
(نتدانشگاهنا)همکاربینالمللی

ماسیموتیسی
تی.ام.دانشگاهآی)همکاربینالمللی

(آتالنتیک

ژککالین
دانشگاه)همکاربینالمللی

(لوکزامبورگ

ترویاخاویر
(دانشگاهماالگا)همکاربینالمللی

ژقسونسونیه
(تدانشگاهنان)همکاربینالمللی
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همحبوبهتقیزاد
دکارشناسیارش

امینرضایی
کارشناسیارشد

محمدرضاعضدی
دکارشناسیارش

طاهرهآدمزاده
دکارشناسیارش

خشیوارسولزادهشی
کارشناسیارشد

همهساساداتپناهند
کارشناسیارشد

رحیملطفی
دکارشناسیارش

محمدرضاشعرباف
کارشناسیارشد

امیرسواری
کارشناسیارشد

یزهراجعفریفشارک
کارشناسیارشد

سمانهحسیندوست
کارشناسیارشد

علیرضاروحی
دکتری

عاطفهنیرومند
کارشناسیارشد

بنفشهعزیزی
کارشناسیارشد

سوگلفریدمعیر
کارشناسیارشد

نداکارشناس
کارشناسیارشد

سرورجهانبین
کارشناسیارشد

یلیالصمیمیدهکرد
دکتری

مرضیهقربانی
دکارشناسیارش

فضیلتحججی
دکتری

محمددرخشندی
کارشناسیارشد

ساراادیب
کارشناسیارشد

مریممهرابی
کارشناسیارشد

ضاهر-حنانیوسف
کارشناسیارشد

محمدهادیدهقانی
کارشناسیارشد

مهدیضیایی
کارشناسیارشد

حسینمرادی
دکتری

24

دانشآموختگان:بخشچهارماعضایگروهپژوهشیمدلرانده
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یسیدههستیموسو
کارشناسیارشد

یسیدمحمدسجادکسائ
کارشناسیارشد

شایانبدیعی
کارشناسیارشد

محمدرضاطالبی
کارشناسیارشد

کیمیاکالهدوز
کارشناسیارشد

محمدرضااسدی
کارشناسیارشد

عباسرحیمی
دکارشناسیارش

ساراقدیری
کارشناسیارشد

زهرههاشمیان
کارشناسیارشد

فرشتههادیان
کارشناسیارشد

زهرااصالنی
کارشناسیارشد

محمدرضاشعرباف
دکتری

حسن-حیانسلمان
دکتری

سمانهحسیندوست
دکتری

میثمکریمی
دکتری

عاطفهنیرومند
دکتری

زهرارجایی
دکتری

حامدبرنگی
دکتری

زهراباقرینسب
دکتری

اطهرهفاطمیان
دکتری

دانشجویان:بخشچهارماعضایگروهپژوهشیمدلرانده



بخشپنجم•

پروژههایگروهپژوهشیمدلرانده

رساله هایوپایان نامه هاابزارهایی که از مهم تریندر این بخش برخی از 
.می شوند، معرفی شده انددانشجویان گروه حاصل 

27



MAndroid
بتنیمچندنفرهدوبعدیچارچوبیبرایتوسعهیبازیهای

براندروید

28

محمد درخشندی
یمیدکتر شکوفه کالهدوز رح

ازیچالش های ابزار و پیاده س98خرداد -96خرداد 
چالش های اجتماعی

رادمدل سازی توسط اف-

اتیزمینه تحقیق

بخشپنجمپروژههایگروهپژوهشیمدلرانده

طول پروژه اعضای تیم



ALBA       
نیبرمکانچارچوبیبرایتولیدخودکاراپلیکیشنهایمبت

اندروید

29

محمدعلی قرائت
محمدرضا شعرباف
دکتر بهمن زمانی

ازیچالش های ابزار و پیاده س97شهریور -96خرداد 
چالش های اجتماعی

رادمدل سازی توسط اف-

اتیزمینه تحقیق

بخشپنجمپروژههایگروهپژوهشیمدلرانده

طول پروژه اعضای تیم



SEET       
ETLچارچوبیجهتاجراینمادینتبدیلهای

30

بخشپنجمپروژههایگروهپژوهشیمدلرانده

بنفشه عزیزی
دکتر بهمن زمانی

رحیمیدکتر شکوفه کالهدوز

ازیچالش های ابزار و پیاده س96بهمن -95خرداد 
چالش های دامنه 

تاطمینان از کیفی-

اتیزمینه تحقیق طول پروژه اعضای تیم



ERE-ML2.0
چارچوبیمدلراندهبرایشبیهسازیتعاملیمحیطهای

واکنشاضطراری

31
بخشپنجمپروژههایگروهپژوهشیمدلرانده

تسمانه حسین دوس
دکتر بهمن زمانی

اطمیدکتر افسانه ف

یچالش های ابزار و پیاده ساز95بهمن -95مهر 
چالش های دامنه 

جداسازی دغدغه ها-
چالش های پایه

توسعه چابک-

اتیزمینه تحقیق طول پروژه اعضای تیم



E3MP      
ابزاریبرایادغامسازگارنسخههاییکمدلبهروش

Epsilonسهطرفهمبتنیبرچارچوب

32

بخشپنجمپروژههایگروهپژوهشیمدلرانده

محمدرضا شعرباف
دکتر بهمن زمانی

ازیچالش های ابزار و پیاده س96مهر -95اردیبهشت 
چالش های افراد 

یزیرساخت اشتراک-

اتیزمینه تحقیق طول پروژه اعضای تیم



VAnDroid
VAnDroidابزاریمبتنیبرEclipseدرزمینهامنیت

برنامههایاندرویدی

33

بخشپنجمپروژههایگروهپژوهشیمدلرانده

عاطفه نیرومند
دکتر بهمن زمانی
دانیدکتر بهروز ترک ال

ازیچالش های ابزار و پیاده س96دی -95اردیبهشت 
چالش های دامنه 

امنیت و ایمنی-

اتیزمینه تحقیق طول پروژه اعضای تیم



MoDEBiTE
اچارچوبیبرایمهندسیتبدیلهایدوسویهمدلهاب

Epsilonاستفادهازچارچوب

34

بخشپنجمپروژههایگروهپژوهشیمدلرانده

دکتر لیال صمیمی
دکتر بهمن زمانی

رحیمیدکتر شکوفه کالهدوز

ازیچالش های ابزار و پیاده س97فروردین -95خرداد 
چالش های دامنه

دوسویگی-

اتیزمینه تحقیق طول پروژه اعضای تیم



PLVGen
PLVGenوزبانالگوارسیکنندهچارچوبیبرایایجاد

35

بخشپنجمپروژههایگروهپژوهشیمدلرانده

یدکتر علیرضا روح
دکتر بهمن زمانی

ازیچالش های ابزار و پیاده س95اسفند -93اردیبهشت 
چالش های دامنه 

تاطمینان از کیفی-

اتیزمینه تحقیق طول پروژه اعضای تیم



EMT (ERE-ML-Tool)     
لیچارچوبیمدلراندهبرایتوسعهسیستمهایچندعام

درمحیطهایواکنشاضطراری

36

بخشپنجمپروژههایگروهپژوهشیمدلرانده

تسمانه حسین دوس
طاهره آدم زاده

دکتر بهمن زمانی
اطمیدکتر افسانه ف

چالش های ابزار و پیاده سازی95خرداد -92آبان 
چالش های دامنه 

جداسازی دغدغه ها-
چالش های اجتماعی

دمدل سازی توسط افرا-

اتیزمینه تحقیق طول پروژه اعضای تیم



MoBaTeG
دلچارچوبیبرایتولیدخودکارمواردآزمونبراساسم

ماشینحالتسیستم

37

بخشپنجمپروژههایگروهپژوهشیمدلرانده

امین رضایی
دکتر بهمن زمانی

چالش های ابزار و پیاده سازی92آبان -91خرداد 
چالش های دامنه

ایمنیاطمینان از کیفیت و-

اتیزمینه تحقیق طول پروژه اعضای تیم
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ششمبخش•

آموزشیگروهپژوهشیمدلراندهویدئوهای

39



40

دنبال کنندهدقیقهویدئوها انگلیسی بازدید ویدئوهافارسی

1395اردیبهشت 12
تاریخ شروع به فعالیت

https://www.aparat.com/MDSERG
آدرس اینترنتی

386253622012500

PE

بخشششمویدئوهایآموزشیگروهپژوهشیمدلرانده

https://www.aparat.com/MDSERG
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هفتمبخش•

جلساتگروهپژوهشیمدلرانده



42

هفتگی جلسه هایجلسه های ماهیانه
مقاله خوانی

5542

هفتگیماهیانه

خودتحقیقاتتپیشرفگزارشارائهبهشدهتعیینقبلازبرنامهطبقدانشجویانازتعدادی،میشودبرگزارگروهاستادانمدیریتباکهماهیانهجلسههایدر•
.وندمیشبرگزارنیزپیشدفاعجهتارائههاییجلسات،ایندرهمچنین.میشوددادهبازخوردایشانبهدانشجویانسایرواستادانسویازومیپردازند

اعضایتوسطیادنمعتبرکنفرانسهایوژورنالهاازجدیدمقالهیکهفتههر،میشودبرگزاردکتریدانشجویانمدیریتباکهمقالهخوانیهفتگیجلسههایدر•
.استپژوهشیداغمباحثباآشنائیواعضاعلمیسطحارتقایجلساتاینازهدف.میشودارائهداوطلب

بخشهفتمجلساتگروهپژوهشیمدلرانده
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44 درآستانهدهسالگیمدلراندهپنجاهمینجلسهگروهپژوهشی
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هشتمبخش•

گروهپژوهشیمدلراندهکارگاههای
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بخشهشتمکارگاههایگروهپژوهشیمدلرانده
47

کارگاههایتعداد
کارگاه14:برگزارشده



نهمبخش•

گروهپژوهشیمدلراندهدانشآموختگانپذیرش
دردانشگاههایخارجی
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دردانشگاههایخارجیگروهپژوهشیمدلراندهپذیرشدانشآموختگانبخشنهم

ر لینزپذیرش آقای محمدهادی دهقانی برای مقطع دکتری در دانشگاه ژوهانس کپل

گاپذیرش آقای میثم کریمی برای فرصت مطالعاتی دکتری در دانشگاه ماال

پذیرش خانم سوگل فریدمعیر برای مقطع دکتری در دانشگاه مونترال

و ایرانپذیرش آقای محمدرضا شعرباف برای مقطع دکترای مشترک بین فرانسه

پذیرش خانم مهسا پناهنده برای مقطع دکتری در دانشگاه آلبرتا

تانپذیرش خانم سرور جهان بین برای مقطع دکتری در دانشگاه یورک انگلس

ینپذیرش خانم فضیلت حججی برای فرصت مطالعاتی در دانشگاه صنعتی و

گپذیرش خانم عاطفه نیرومند برای فرصت مطالعاتی دکتری در لوکزامبور

یرلندپذیرش خانم فضیلت حججی برای دوره پسادکتری در دانشگاه لیمریک ا



دهمبخش•

مدلراندهنگارشاولینکتابفارسیدرزمینه

در دست چاپ توسط انتشارات دانشگاه اصفهان
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مدلراندهنگارشاولینکتابفارسیدرزمینهبخشدهم



فهانگروه پژوهشی مهندسی نرم افزار مدل رانده دانشگاه اص

https://mdse.ui.ac.ir/
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https://mdse.ui.ac.ir/

