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تحصیالت
 دکتری ،گرايش مخابرات سیستم ،دانشگاه تربیت مدرس تهران با معدل کل ( 18.70مهر )93

 کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات سیستم ،دانشگاه صنعتی شريف با معدل کل ( 16/45بهمن )1388
 کارشناسی،گرايش مهندسی پزشکی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر با معدل کل ( 16/37شهريور )1386

افتخارات


پژوهشگر برتر استان همدان در سالهای  97و 98



پژوهشگر برتر گروه برق دانشگاه صنعتی همدان سال 96



رتبه اول دوره دکتری بین تمام گرايشات رشته مخابرات در دانشگاه تربیت مدرس



رتبه  10در کنکور کارشناسی ارشد برق در گرايش الکترونیک سال 1386



جزو دانشجويان برگزيده جهت ادامه تحصیل بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد سال 1386



عضويت در بنیاد ملی نخبگان 1392



دارنده لوح تقدير از رئیس دانشگاه امیر کبیر ) رتبه برتر در المپیاد دانشجويی برق سال (1386



رتبه کشوری  402در آزمون ورودی کارشناسی سال 1382

سوابق شغلی


مدير گروه برق دانشگاه صنعتی همدان از آبان 1400



عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی همدان از فروردين 1394



عضو هیئت تحريريه مجله  IET Image Processingاز شهريور 1397

دروس ارائه شده در دانشگاه
مدارهای الکتريکی
پردازس تصاوير

الکترومغناطیس
سنجش از دور.

سیگنالها و سیستتمها

پتردازس ستیگنالهای مختابراتی
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مهارتها


نرم افزارها  Python ،MATLAB :و .LaTeX



کُدنويسی به زبانهاي  C ،MATLABو .Python



تسلط به زبان انگلیسی :بسیار خوب

 مدارک بین المللی زبان ( )TOEFL PBT=590/677و ()GRE =1120/1600

پايان نامه ها


پاياننامه کارشناسی :ارائه روشی جديد به منظور خوشه بندي واجهاي زبان فارسی(دکتر فرشاد الماس گنج  ،دانشگگا
صنعتی امیرکبیر).



پاياننامه کارشناسی ارشد :بررسی عوامل خطا در رادار منوپالس و ارائه را هاي بهبود خطا در آن (دکتر محمد حسگن
باستانی  ،دانشگا صنعتی شريف).



پاياننامه دکتری :افزايش اطالعات مکانی تصاوير چندطیفی با اسگتفاد از اداگام تصگاوير چنگدطیفی و تکرنگ

(دکتگر

حسن قاسمیان ،دانشگا تربیت مدرس).

داور مجالت
)1- Information fusion (Impact Factor 12.97
)2- IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (Impact Factor 5.6
)3-Digital Signal Processing (Impact Factor 3.38
)4-Signal Processing (Impact Factor 4.66
)5-Biomedical Signal Processing and Control (Impact Factor 3.88
)6- IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (Impact Factor 3.96
)7- International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence (Impact Factor 1.37
)8- International Journal of Remote Sensing (Impact Factor 2.97

پايان نامه دانشجويان تحصیالت تکمیلی
 -1حذف نويز تصاوير سیاه و سفید با استفاده از روس های مبتنی بر تبديالت زمان – فرکانس ،سیده محیا هزاوهای (پايیز
.)96
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 نیره جواهری معز، استخراج ويژگی های غیر خطی به منظور طبقه بندی تصاوير ابر طیفی با نمونه آموزشی محدود-2
.)96 (پايیز
.)97  عادل محرابی (پايیز، به منظور حفظ اطالعات حیاتی و ساختاریMRI  وPET  ادغام تصاوير-3
.)97  محمد صالحی (پايیز، واترمارکینگ تصاوير سطح خاکستری مقاوم نسبت به حمالت هندسی-4
)98  زهرا طباطبايی (پايیز، استخراج ويژگی مبتنی بر شی با استفاده از قطعه بندی تصاوير-5
)98  حذف نويز تصاوير آلتراسونیک با استفاده از تکنیک های مدرن يادگیری ماشین (پايیز-6
)99  پیشنهاد يک روس جديد تعمیم حذف نويز تصاوير سیاه و سفید به تصاوير رنگی (پايیز-7
)99  يک روس جديد افزايش وضوح تصاوير با استفاده از ابزارهای نوين يادگیری ماشین (پايیز-8
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