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حال شرح

کاری وضعیت
سبزواری). (حکیم سبزوار معلم تربیت دانشگاه ریاضی، گروه یس، حق التدر ۱۳۷۷-۱۳۸۰

سبزواری. حکیم دانشگاه کامپیوتر، علوم و ریاضی دانشکده علمی، هیأت عضو تاکنون ۱۳۸۰
سبزواری. حکیم دانشگاه فناوری، مدیر ۱۳۹۰-۱۳۹۳

تحصیالت
مشهد. فردوسی، دانشگاه کارشناسی،

کامپیوتر) در (کاربرد ریاضی
۱۳۷۰-۱۳۷۴

مشهد. فردوسی، دانشگاه ارشد، کارشناسی
افزار) کامپیوتر(نرم مهندسی

۱۳۷۵-۱۳۷۸

تهران. ایران، صنعت و علم دانشگاه دکترا،
تصویر پردازش - مصنوعی) (هوش کامپیوتر مهندسی

۱۳۸۴-۱۳۸۹

تدریس سابقه
مختلف دانشگاههای در ۱۳۷۶ سال از کامپیوتر دروس تدریس •

شده: تدریس دروس
پیشرفته برنامه سازی { برنامه سازی و کامپیوتر مبانی {

چندرسانه ای محیط های { داده ها ساختمان {
MATLAB نرم افزار با آشنایی { الگوریتم ها طراحی {

عامل سیستم { کامپیوتری گرافیک {
داده ها پایگاه { ماشین زبان و ساختمان {

نرم محاسبات { برنامه سازی زبانهای پیاده سازی و طراحی {
مصنوعی هوش { ترکیبیاتی بهینه سازی {

داده کاوی { ماشین یادگیری {
LATEX نرم افزار با آشنایی { تصویر پردازش مبانی {

عمیق یادگیری { اطالعات بازیابی {

کاری موضوعات
تصویر پردازش NHH ماشین بینایی NHH

داده کاوی IMH ماشین یادگیری IMH

عمیق یادگیری ILH ترکیبیاتی بهینه سازی ILH
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پژوهشی طرح های
یافته پایان تصویر تنیدگی درهم روشهای با چشم شبکیه خونی های رگ سازی آشکار •
یافته پایان سبزواری حکیم دانشگاه پایان نامه های زی پرشین قالب سازی پیاده و طراحی •
یافته پایان سبزواری حکیم دانشگاه سایت وب سازی پیاده و طراحی •
یافته پایان دانشگاهی دروس هفتگی ریزی برنامه خودکارسازی •
یافته پایان سبزواری حکیم دانشگاه ارزیابی و نظارت دفتر نیاز مورد برنامه سازی پیاده و طراحی •

شده برگزار کارگاههای و سخنرانی ها
سبزواری حکیم دانشگاه ، دانش مهندسی و تصمیم علوم رشته معرفی موضوع با سخنرانی ۱۳۹۳

ایران، تصویر پردازش و ماشین بینایی کنفرانس هشتمین زی پرشین، بستٔه و التک حروف چینی نرم افزار با آشنایی کارگاه
زنجان دانشگاه

۱۳۹۲

سبزواری حکیم دانشگاه ، تصویر پردازش در بهینه سازی موضوع با سخنرانی ۱۳۹۲
سبزواری حکیم دانشگاه ، تصویر ثبت موضوع با سخنرانی ۱۳۹۲

ایران جبر سمینار ۲۲ومین زی پرشین، بستٔه و التک حروف چینی نرم افزار با آشنایی کارگاه ۱۳۹۰
ایران صنعت و علم دانشگاه زی پرشین، بستٔه و التک حروف چینی نرم افزار با آشنایی کارگاه ۱۳۹۰

حیدریه تربت نور پیام دانشگاه ، مصنوعی هوش موضوع با سخنرانی ۱۳۹۰
ایران تصویر پردازش و ماشین بینایی کنفرانس هفتمین زی پرشین، بستٔه و التک حروف چینی نرم افزار با آشنایی کارگاه ۱۳۹۰

ایران ریاضی کنفرانس ۴۲ومین زی پرشین، بستٔه و التک حروف چینی نرم افزار با آشنایی کارگاه ۱۳۹۰
سبزواری حکیم دانشگاه زی پرشین، بستٔه و التک حروف چینی نرم افزار با آشنایی کارگاه ۱۳۸۹

کاشمر ریاضی دبیران جلسٔه اینترنت، و اطالعات عصر ۱۳۸۷
مهندسی و ترافیک کنفرانس هشتمین ترافیک، با مرتبط و تصاویر پردازش حوزٔه در شده انجام پروژ ه های بر مروری

نقل و حمل
۱۳۸۶

سبزواری حکیم دانشگاه علمی، هیات اعضای جهت وب صفحات طراحی آموزشی دوره ۱۳۸۳
سبزواری حکیم دانشگاه مورچگان، اجتماع روش با بهینه سازی ۱۳۸۲

سبزواری حکیم دانشگاه ،DNA با محاسبه ۱۳۸۱
سبزواری حکیم دانشگاه علمی، هیات اعضای جهت اینترنت آموزشی دوره ۱۳۸۱

سبزواری حکیم دانشگاه ژنتیک، الگوریتم های بر مروری ۱۳۸۰
سبزوار شهرستان برق، شرکت کارکنان جهت ویندوز آموزشی دوره ۱۳۷۹

بسته ها و نرم افزارها برنامه نویسی، زبانهای در مهارت ها و تجربیات

FORTRAN, BASIC, COBOL, FoxPro, C and C++, Assembly, Pascal, SQL, PHP, Perl, Java and Java Script,
MATLAB, C++ Builder, Delphi, LATEX, Microso Office (Word, Excel, Access, OneNote, Visio, OutLook,
PowerPoint), Visual SVN, TortoiseSVN, WinEdt, TeXMaker, Notepad++,X EPersian, FarsiTEX, BibTEX,
FireFox, NetBeans, MiKTeX, JACK, GPSS and Some Others.
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گروه ها در عضویت

Member of the Iranian Society of Maine Vision and Image Processing. hp://www.ismvip.ir/

Member of the ACM (Association for Computing Mainery) hp://www.acm.org//

Student member of IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). hp://www.ieee.org/

Member of the ParsiLaTeX (Iranian LATEX usergroup). hp://www.parsilatex.com

Member of the EURO Working group on Automated TimeTabling (WATT) hp://www.asap.cs.no.ac.uk/ASAP/wa/

Member of the EURO Special Interest Group on Cuing and Paing (ESICUP). hp://www.apdio.pt/sicup/

حرفه ای فعالیت های سایر
7th International Conference on Computer and Knowledge Engineering علمی کمیته عضو

مشهد فردوسی دانشگاه ،(ICCKE 2017)
۱۳۹۶

ارومیه دانشگاه دانش، و اطالعات فناوری بین المللی کنفرانس هفتمین در بخش مسئول و علمی کمیته عضو ۱۳۹۴
4th International Conference on Computer and Knowledge در بخش مسئول و علمی کمیته عضو

مشهد فردوسی دانشگاه ،Engineering (ICCKE 2014)
۱۳۹۳

IEEE Intelligent Transportation Systems Society Conference Management Sys- در مقاله داور
tem (ITSC14)

۱۳۹۳

Symposium on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP 2013) در مقاالت داوری ۱۳۹۲
3th International Conference on Computer and Knowledge Engineering علمی کمیته عضو

مشهد فردوسی دانشگاه ،(ICCKE 2013)
۱۳۹۲

زنجان دانشگاه ایران، تصویر پردازش و بینایی ماشین کنفرانس هشتمین علمی کمیته عضو ۱۳۹۲
سبزواری حکیم دانشگاه ایران، معدنی شیمی ملی کنفرانس پانزدهمین اجرایی کمیته عضو ۱۳۹۲

2thInternational Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE مقاالت داور
مشهد فردوسی دانشگاه ،2012)

۱۳۹۱

ایران صنعت و علم دانشگاه ایران، تصویر پردازش و بینایی ماشین کنفرانس هفتمین علمی کمیته عضو ۱۳۹۱
سبزواری حکیم دانشگاه ایران، جبر سمینار دومین و بیست اجرایی کمیته عضو ۱۳۹۰

International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE مقاالت داور
مشهد فردوسی دانشگاه ،2011)

۱۳۹۰

IET Image Processing Journal در مقاالت داوری
Signal Processing-Elsevier در مقاالت داوری

ها داده و عالئم پردازش نشریه در مقاالت داوری
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*
نشر) سال نزولی ترتیب (به تألیفات

سومین در دار. وزن گرافهای کمینه برش در کارگر الگوریتم کارآمدی نا بررسی محمود. امین طوسی، و فاطمه سادات [۱]حسینی،
.۱۳۹۸ سبزواری، حکیم دانشگاه بهینه سازی، و کنترل سمینار

سمینار سومین در آن ها. کاربرد و انواع رقابتی، مولد شبکه سیده افسانه. صالحی ساداتی، و محمود، امین طوسی، فاطمه، [۲]جوکار،
.۱۳۹۸ سبزواری، حکیم دانشگاه بهینه سازی، و کنترل

و کنترل سمینار سومین در تبریدی. شبیه سازی الگوریتم با گراف متریک بعد محاسبه محمود. امین طوسی، و هاشم [۳]عزتی،
.۱۳۹۸ سبزواری، حکیم دانشگاه بهینه سازی،

[4]Farhadi, Razieh, Hadavifar, Mojtaba, Moeinaddini, Mazaher, and Amintoosi, Mahmood. Prediction of the
air quality by artificial neural network using instability indices in the city of tehran-iran. AUT Journal of
Civil Engineering, pp. –, 2019.

در (RBF و MLP) مصنوعی عصبی های شبکه دقت  ارزیابی محمود. امین طوسی، و فرهاد، نژادکورکی، سیدسعید، [۵]کیخسروی،
.۱۳۹۸ ،۲۴۵–۲۳۴:(۱)۵ محیط، بهداشت در پژوهش فصلنامه سبزوار. سیمان کارخانه غبار و گرد بینی پیش

پیش زمینه. و زمینه برای مختلف وزن های گرفتن درنظر با یادگیری بر مبتنی تصویر  درهم تنیدگی روش بهبود محمود. [۶]امین طوسی،
.۱۳۹۸ ،۹۰–۷۵:(۱)۱۶ داده ها، و عالئم پردازش

[7]Farhadi, R., Hadavifar, M., Moeinaddini, M., and Amintoosi, M. Sensitivity analysis of meteorological pa-
rameters and instability  indices on concentration of carbon monoxide, particulate  maer, and air quality
index in tehran. ECOPERSIA, 6(2), 2018.

و کنترل سمینار دومین در gpu. روی موازی پردازش با ُتُنک بهینه سازی سرعت افزایش بابک. خوشنویس، و محمود [۸]امین طوسی،
.(2018) .۱۳۹۷ شاهرود، صنعتی دانشگاه بهینه سازی،

دانشگاه بهینه سازی، و کنترل سمینار دومین در تصویر. درهم تنیدگی با داده ها طبقه بندی پروین. بختی، و محمود [۹]امین طوسی،
.۱۳۹۷ شاهرود، صنعتی

ژنتیک. الگوریتم با طیفی بندی خوشه در مزدوج گرادیان اولیه دهی مقدار مهدی. زعفرانیه، و محمود، امین طوسی، مهدی، [۱۰]نعمتی،
.۱۳۹۶ سبزواری، حکیم دانشگاه کاربردها، و هارمونیک آنالیز سمینار ششمین در

با گراف تطابق مسئله در درست تطابقات تعداد حداقل برای باال حد یک هاشم. طبسی، و محمود، امین طوسی، هاشم، [۱۱]عزتی،
.۱۳۹۶ همدان، ایران، ریاضی کنفرانس هشتمین و چهل در تصادفی. جستجوی بر مبتنی روش های

.۱۳۹۶ ،۱۷–۱:(۲)۲ جامعه، و ریاضی نشریه ریاضی نویسی. ابزار یک از فراتر زی پرشین، محمود. [۱۲]امین طوسی،
فناوری ملی کنفرانس چهارمین در تنک. نمایش با پذیری فراتفکیک بهبود محمود. امین طوسی، و راضیه، حامدی، آالله، [۱۳]عصاران،

.۱۳۹۶ حیدیریه، تربت مخابرات، و اطالعات، کامپیوتر
حکیم دانشگاه التک. در ریاضی نویسی و زی پرشین بر مقدمه ای اکبر. طیبی، و محمود، امین طوسی، سیدمحمدجواد، [۱۴]رضویان،

.۱۳۹۶ سبزواری،
نزدیک ترین بر مبتنی تصویر  درهم تنیدگی روش با چشم شبکیه خونی رگ های استخراج کردن دقیق تر محمود. [۱۵]امین طوسی،

.۱۳۹۶ شهرکرد، دانشگاه ایران، تصویر تحلیل و الگو بازشناسی المللی بین کنفرانس سومین در همسایگی.

فراتفکیک پذیری. در کاربرد با ُتُنک بهینه سازی در بلوکی نرم از استفاده مهدی. زعفرانیه، و محمود، امین طوسی، راضیه، [۱۶]حامدی،
.۱۳۹۶ شهرکرد، دانشگاه ایران، تصویر تحلیل و الگو بازشناسی المللی بین کنفرانس سومین در

در تصاویر. قطعه بندی در نهایی یادگیر ماشین عملکرد ارزیابی مهدی. زعفرانیه، و سکینه، خورسندی، محمود، [۱۷]امین طوسی،
.۱۳۹۶ شهرکرد، دانشگاه ایران، تصویر تحلیل و الگو بازشناسی المللی بین کنفرانس سومین
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هشتمین در ژنتیک. الگوریتم با MRI تصاویر در طیفی خوشه بندی پارامترهای محاسبه طیبه. فیاض، و محمود [۱۸]امین طوسی،
.۱۳۹۴ مشهد، فردوسی دانشگاه عملیات، در تحقیق ایرانی انجمن بین المللی کنفرانس

تهران شهر هوای های آالینده غلظت بینی پیش محمود. امین طوسی، و معین، مظاهر الدینی، هادوي، مجتبي فر، راضیه، [۱۹]فرهادی،
های اکوسیستم و زیست محیط در نوین های یافته همایش سومین در مصنوعی. عصبی شبکه از استفاده با اقلیمی عوامل اساس بر

.۱۳۹۵ تهران، دانشگاه کشاورزی،
هشتمین در نیمه نظارتی خودکار. یاد گیری با قلب کرونری شریان های بهتر آشکارسازی فرزانه. رشیدآبادی، و محمود [۲۰]امین طوسی،

.۱۳۹۴ مشهد، فردوسی دانشگاه عملیات، در تحقیق ایرانی انجمن بین المللی کنفرانس
بین المللی کنفرانس هفتمین در .UFLP حل در فراابتکاری روش سه مقایسه مهدی. زعفرانیه، و محمود، امین طوسی، سمیرا، [۲۱]شاهی،

.۱۳۹۳ سمنان، عملیات، در تحقیق ایرانی انجمن
انجمن بین المللی کنفرانس هفتمین در تبریدی. شبیه سازی با گراف کمینه ی برش محمود. امین طوسی، و فاطمه سادات [۲۲]حسینی،

.۱۳۹۳ سمنان، عملیات، در تحقیق ایرانی
انجمن بین المللی کنفرانس هفتمین در ممنوعه. باجستجوی گراف کمینه ی برش محمود. امین طوسی، و فاطمه سادات [۲۳]حسینی،

.۱۳۹۳ سمنان، عملیات، در تحقیق ایرانی
صف حضور در نامتناهی ظرفیت با -هاب p مکان یابی مسئله مهدی. زعفرانیه، و محمود، امین طوسی، معصومه، [۲۴]رضازاده،

.۱۳۹۳ سمنان، ایران، ریاضی کنفرانس پنجمین و چهل در .M/G/1

در پالسی. کوپالژ با عصبی شبکه از استفاده با MRI تصاویر در چربی ناحیه تشخیص محمود. امین طوسی، و مهدی [۲۵]مقیمی،
.۱۳۹۲ گناباد، ایران، الکترونیک و برق مهندسی ملی کنفرانس پنجمین

در دوم). (بخش LATEX 2ε در پارسی حروف چینی بسته ی یک (X EPersian) زی پرشین محمود. امین طوسی، و وفا [۲۶]خلیقی،
.۱۳۹۲ تابستان و بهار .۱۳۹۲ ایران، ریاضی انجمن .۴۰۹ ص. ،۱۳۵-۱۳۶ شماره ایران، ریاضی انجمن خبرنامه

هوشمند سیستم های کاربرد ملی همایش اولین در .Boyer Moore الگوریتم سازی بهینه محمود. امین طوسی، و حامد [۲۷]تیرانداز،
.۱۳۹۱ قوچان، صنایع، و علوم در نرم) (محاسبات

در اول). (بخش  LATEX 2ε در پارسی حروف چینی بسته ی یک (X EPersian) زی پرشین محمود. امین طوسی، و وفا [۲۸]خلیقی،
.۱۳۹۱ زمستان .۱۳۹۱ ایران، ریاضی انجمن .۲۳–۱۹ صفحات ،۱۳۴ شماره ایران، ریاضی انجمن خبرنامه

کنفرانس دومین در پزشکی. تصاویر انواع بندی ناحیه برای واحد الگوریتمی محمود. امین طوسی، و حسام، اختیار، مهدی، [۲۹]شیدا،
.۱۳۹۰ ماهشهر، اطالعات، آوری فن و نرم محاسبات ملی

[30]Amintoosi, M., Fathy, M., and Mozayani, N. A fast image registration approa based on si key-points
applied to super-resolution. Imaging Science Journal, 60(4):185–201, 2012.
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