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 شبکھ بر مبتني رنگ پایایي الگوریتم خودکار انتخاب در ترکیبي روش یک "هیمی مقدم، نیا، محمد مهدي فقیه، محسن ابرازینب خسروي .4

  ١٣٩٢، ایران کامپیوتر انجمن ساالنھ ملی کنفرانس ھجدھمین"، عصبي

  داوري مجالت و کنفرانس هاي بین المللی

 IEEE Transaction on Image Processing 
 International Journal for Light and Electron Optics 

 ایران تصویر پردازش و بینایی ماشینالمللی بین کنفرانس 

  سوابق آموزشی و پژوهشی

 ،تاکنون 1394 ابتداي استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان  

  کارشناسی ارشدهاي آموزشی و پژوهشی و دروس تدریس شده در مقاطع کارشناسی و زمینه

 هاي توزیع شدهسیستم 

 مهندسی معکوس نرم افزار 

  افزارنرمامنیت 

 پردازش تصویر 

 پردازش تصویر پیشرفته 

 سیستم عامل 

 سیستم عامل پیشرفته 

 کامپایلر 

 برنامه نویسی پیشرفته 

 سازي دادههاي ذخیرهشبکه  

  سوابق کاري

  ساخت سیستم کنترل آتش توپ هاي ناو دماوند  بامسئول بخش نرم افزار در طرح پژوهشی دانشگاه در رابطه 

  نداجا خودکفایی جهاد و تحقیقات شناور جهت استفاده در معاونت ثبت رفتارطراحی و پیاده سازي سیستم 

 مدیر پروژه در طرح پژوهشی دانشگاه در رابطه با طراحی سیستم شناسایی خودکار سالح گرم  

  هاي کرماناستفاده در هتل هتلدار تحت حمایت اداره اماکن کرمان و جهت نصب وطراحی و پیاده سازي هسته اصلی سیستم جامع  

  کرمان در مشهد مقدسجهت استفاده در خانه مس طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت هتلداري  

 طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت کنترل تولید شرکت ریسندگی رضویه کرمان 

  هاي فنیتخصص

  هاي برنامه نویسی زبانآشنایی باC# ،Native C++ ،Java ،Java(Android)  وMatlab  


