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 تعالیبسمه

 
   مهدی گلشن : نام و نام خانوادگی

 1361 / 5 / 7: تاریخ تولد 

  دانشجوی دکترای هوش مصنوعی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران : آخرین مدرک تحصیلی

  مربی : مرتبه علمی

 

 موزشیآابق وس : 
    1378 ریاضی فیزیک : دیپلم

  1384 میبداسالمی واحد آزاد  نشگاهدا -کامپوتر )سخت افزار(مهندسی  : (BS)کارشناسی

       1388 دزفولاسالمی واحد آزاد دانشگاه  - (یپیوترمکا هایکامپیوتر )معماری سیستممهندسی  : (MS)کارشناسی ارشد

  ( : دانشجوی دکترای هوش مصنوعی، واحد علوم و تحقیقات تهرانPhdدکترای )
 

 مقطع دکترا : 

 (15شناسایی آماری الگو ) .1

 (17یادگیری آماری )نظریه  .2

 (17یادگیری تقویتی ) .3

 (18.5) )هوش ماشین مغز( در هوش مصنوعی 2رفته شمفاهیم پی .4

 (17های فازی )سیستمها و مجموعه .5

 (17.7روش تحقیق پیشرفته ) .6

 (14زبان تخصصی پیشرفته ) .7

 (17.30)  های عصبی پیشرفته و یادگیری عمیق()شبکه در هوش مصنوعی 1مفاهیم پیشرفته  .8

 (18م  شناختی )علو .9

 (19هوش مصنوعی پیشرفته ) .10

 (17.19امتحان جامع ) .11

 "بر اساس ماشین یادگیر افراطی راحی ماشین یادگیر هوش هیجانی مغزط" تز دکتری با عنوان  دفاع از پروپوزال .12

 
 

 سوابق پژوهشی  : 

 مقاالت  
 (1385 ،دانشگاه صنعتی اصفهان ان،ایر کنفرانس دانشجویی مهندسی برقدهمین بیت ) 54*54طراحی مدارات ضرب کننده  -1

 (1386 ،فسااسالمی واحد دانشگاه آزاد ای برق و الکترونیک، همایش منطقهطراحی مدار تمام جمع کننده با حداقل توان مصرفی) -2

توسعه فناوری  ایران، مرکز نجمن کامپیوترساالنه اکنفرانس  پانزدهمینهای بصری )بازیابی محتوایی تصاویر با استفاده از ترکیب ویژگی -3

 (1388نیرو)متن(، 

های هوشمند در صنایع و ای کاربرد سیستمهمایش منطقه) تصاویر بر اساس ویژگی بافت ثیر مقادیر پارامترهای فیلتر گابور در بازیابیأت -4

 (1388،بردسیراسالمی واحد دانشگاه آزاد ها، سازمان

ایران، دانشگاه صنعتی  کنفراس مهندسی برق هجدهمیننگ  و شکل )های بافت، ربازیابی تصاویر با استفاده از ترکیب ویژگی -5

 (1389اصفهان،

، دانشگاه آزاد اسالمی برق و کامپیوتر ثر بافت تصاویر )همایش ملی مهندسیاستفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور انتخاب ویژگی های مو -6

 (1390ریز، واحد نی

سازی کارایی سیستم بازیابی تصاویر، )هفتمین کنفرانس ماشین ستخراج ویژگی و بهینهمدلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت انتخاب و ا -7

 (1390بینایی و پردازش تصویر ایران، دانشگاه علم وصنعت ایران، 

8- Design of a fast convergent backpropagation algorithm based on optimal control theory (An 
International Journal of Nonlinear Dynamics and Chaos in Engineering, 10 July 2012). 
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المللی آموزشی و پژوهشی یابی بر مبنای فعالیت در صنایع کشور، )کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، موسسه بینبررسی سیستم هزینه -9

 (1392خوارزمی صفا شهر، 

10- Study of Genetic Algorithm to determinate Discharge Coefficient of Short Throat Shaft Spill Way 
considering vortex breaker( International Journal of Agriculture and Crop Sciences,11/18/2013.) 

11- Investigating and comparing safe routers in adhoc network, (Jornal of Biodiversity and Environmental 
Science , 2015. 

المللی )دانشگاه امیرکبیر، اولین کنفرانس بین الگوریتم مسیریابی جدید در شبکه های موردی سیار مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ارایه -12

 ( 24/2/1395دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، 

اوی در مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد کسازی و داده)اولین کنفرانس بهینه های شناسایی و جعل تصاویر دیجیتالمروری بر روش -13

 "مقاله برتر کنفرانس"( 25/8/96اسالمی واحد صفاشهر، 

 

 نامه کارشناسی ارشد پایان 

 استاد راهنما

 ارایه روشی نوین جهت تقویت تصاویر زیر آب به کمک الگوریتم بهینه سازی ذرات و ژنتیک .1

 که های اجتماعی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاریبهبود الگوریتم خوشه بندی گراف های حجیم در شب .2

 ارائه روشی جهت اعتبار سنجی مشتریان بانکی با استفاده از تکنیک های داده کاوی .3

برسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر روی تبلیغات آنالین و بازاریابی کسب و کارهای کوچک در جنوب ایران و ارایه راه کار جدید جهت  .4

 آنالین در شبکه های اجتماعیتبلیغات 

 یش بینی سرطان سینه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی بر اساس شاخص های تاثیر گذار .5

 مقایسه کیفیت انواع روش های لبه یابی و مقایسه نتایج آن با نتایج لبه یابی فازی .6

 ی داده های بزرگبر رو  k-meansبندی  خوشه تمیکردن الگور نهیبه جهت map-reduceکاربرد روش  .7

 

 استاد داور
 حذف نویز از تصاویر رزونانس مغناطیسی با استفاده از فیلتر میانگین غیر محلی .1

 پیش بینی ریزش مشتریان با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایگان با رویکرد چگالی محور و تعداد همسایگان متغیر .2

 رفتاری کاربرانشخصی سازی نتایج موتورهای جستجو بر اساس تاریخچه  .3

 افزایش سرعت یادگیری در سیستم های چند عامله با استفاده از یادگیری تقویتی .4

 های تاریک و منطق فازی سازی تصاویر با ترکیب کانال مخفی .5

 سیم به سرورهای شخصی در حوزه سالمت حل برای امنیت ارتباطات و  اطالعات ارسال شده از حسگرهای بی  ارائه یک راه .6

 بندی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری سیار از دیدگاه مشتری بررسی بانکداری سیار و ارائه مدلی جهت شناسایی و اولویت .7

 

 داوری :  تهکمی 

 22/4/96عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد سپیدان  .1

  25/8/96کاوی در مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفاشهر سازی و دادهبهینه عضو کمیته داوران اولین همایش ملی .2

 21/4/97عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد سپیدان  .3
 

 اختراع  

 (25/9/1391سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، ) اطیسترسیم اتوماتیک نقشه مسیر توسط ربات امدادگر به کمک خواص مغن 

 

  پژوهشیطرح  

 (1/8/1390، )مجری طرح خاتمه یافته تأثیر مقادیر مختلف پارامترهای فیلتر گابور در سیستم بازیابی تصاویر -1

مجری طرح خاتمه ) I2Cکل ترسیم نقشه اتوماتیک ربات امدادگر با استفاده از خواص الکترو مغناطیس و نرم افزار مطلب از طریق پروت -2

 (5/12/1391،یافته

 یافته( )خاتمهشناسایی و احراز هویت تصاویر جعلی و دستکاری شده  -3
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 هانامه گواهی 

1. Windows XP Professional (MCSE مدیرت صنعتی ، Feb,26,2007) 

2. Windows Server 2003 (MCSE مدیرت صنعتی ،June,6,2007)  

3. 2003 Infrastructure  Windows Server(MCSE مدیرت صنعتی ،Oct,8,2007) 

4. 2003 Active Directory Windows Server(MCSE مدیرت صنعتی ، Oct,6,2007) 

 (25/8/1390، صنعت ایران دانشگاه علم  و) "GPUهای پردازش تصویر با تسریع الگوریتم"کارگاه آموزشی  .5

 (25/8/1390، ایران شگاه علم و صنعتدان) "پرشینچینی پارسی در التک با زیحروف"کارگاه آموزشی  .6

 (May,2012,3-2، دانشگاه شیراز) "Date Fusion and its Application in Video and Image Processing"کارگاه آموزشی  .7

-2 ،دانشگاه شیراز) 16th International Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processingشرکت در  .8

3,May,2012) 

 (July,3-4,2012 ،دانشگاه صنعتی شریف)، ""Machine intelligence & Vision LABکارگاه آموزشی  .9

 (1387، ایران، )انجمن روابط عمومی "روابط عمومی کاربردی"دوره آموزشی  .10

 (2017-5-23کارگاه آموزشی یادگیری عمیق )مرکز پژوهش پایش هوشمند تصویر . ماشین بینایی دانشگاه شیراز  .11

 

 ینه های پژوهشیزم 

و بینایی ماشین،   پردازش تصویرعلوم شناختی و هوش ماشین مغز، های تکاملی(، های فازی، الگوریتمهای عصبی، سیستممحاسبات نرم )شبکه  

 های هوش مصنوعی در علوم دیگر.، استفاده از الگوریتمکاوییادگیری ماشین، دادهشناسایی الگو و 
 

 اجرایی و علمی سوابق  

 نشجوی دکترای هوش مصنوعی واحد علوم و تحقیقات تهراندا

 (1388 - 1385ارشناسی ارشد )کبورسیه دانشگاه آزاد اسالمی واحد سپیدان در مقطع 

 (1394-1388) سپیدانواحد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

 (1393-1390دانشگاه آزاد اسالمی واحد سپیدان )و نخبگان  رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

 (1397-1389) سپیداناسالمی واحد دانشگاه آزاد و نخبگان  پژوهشگران جوانباشگاه عضو 

 (1391 -1389) ماشین و پردازش تصویر ایرانبینایی عضو انجمن 

 (1391-1389) عضو انجمن کامپیوتر ایران

 

 سوابق تدریس 

 علوم و تحقیقات فارسواحد  آزاد اسالمیاه مدعو دانشگ استاد

 دعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشتاستاد م

 سپیداناستاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 زرقان  استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمی واحد نورآباد ممسنی

 (ITIکاربردی صنایع مخابرات شیراز  ) –استاد مدعو دانشگاه جامع علمی 

 کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز –ه جامع علمی استاد مدعو دانشگا

 استاد مدعو دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز

 استاد مدعو دانشگاه غیر انتفاعی پیشتازان شیراز

 صفا شهر مدعو دانشگاه پیام نور استاد

 دروس تدریس شده :     
 )آز دیجیتال( یمنطقمدار مایشگاهو  آز مدار منطقی .1

 کامپیوتر یمعمار مایشگاهر و آزکامپیوت یمعمار .2

 ریزپردازنده مایشگاهو آز  )میکروکنترلر( ریز پردازنده .3

 )کاردانی( سخت افزار  .4

 (یاختیار -ی)کارشناس سخت افزار  .5

 زبان سخت افزار طراحی مایشگاهآزو  (FPGA)مدارات خودکار دیجیتال یطراح .6
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 دیجیتال الکترونیک مبانی .7

 الکترونیک  کارگاه مبانی مبانی الکترونیک ، .8

 مدار الکتریکی مایشگاهدار الکتریکی و آزم .9

 یالکترونیکمدار  مایشگاه مدارهای الکترونیکی و آز. 10

  زبان ماشین و اسمبلی. 11

 شیوه ارائه مطالب. 12      

 ایهای چندرسانه. محیط13      

 . برنامه نویسی پیشرفته14      

 . عملگرها15      

 ملگرها. آزمایشگاه ع16      

 گیری . آزمایشگاه اندازه17      

 

 اطالعات تماس 

  m.golshan990@gmail.com  پست الکترونیک :                                


