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مدرک  

 تحصیلي:
 ماشين، داده کاوی یادگيری  تخصص: مهندسی کامپيوتر  ایدکتر

 19.62گرایش هوش مصنوعی از دانشگاه فردوسی مشهد با معدل  - فارغ التحصيل مهندسی کامپيوتر •

 سوابق کاری:  •

 12/1397/ 1 تاریخ  دیر گروه و عضو هيات علمی گروه کامپيوتر دانشگاه فناوری های نوین سبزوار ازم ▪

 31/6/97تا  1395مدیر گروه کامپيوتر موسسه آموزش عالی اسرار از سال  ▪

 31/7/97تا  1387هيات علمی قراردادی موسسه آموزش عالی اسرار از سال  ▪

 (87تا  83افزار )از سال در شرکت آسا نرم ، افستليكاهای  برای کارخانه (Total Solution)های جامع تحليلگر و طراح سيستم ▪

 سوابق پژوهشی:  •

 ن و شناسایي الگودر حوزه یادگیری ماشی ISIمقاله ژورنال  11ارای د ▪

 انجام دو طرح پژوهشي برای موسسه آموزش عالي اسرار و دانشگاه آزاد سیرجان ▪

 مقاله در کنفرانس های معتبر  6ارایه  ▪

 نرم افزار های تخصصی  •

 برای پیاده سازی سیستم های یادگیری عمیق   Pytorchو  Kerasابزارهای در زبان پایتون و  تسلط ▪

افزار متلب ) ▪ بینایي کامپیوتر و پردازش Matlabتسلط بر نرم  الگو، داده کاوی و  ( در کاربردهای یادگیری ماشین، شناسایي 

 Image processing تصویر

 NET Framework.و  #Cتسلط در برنامه نویسي با زبان  ▪

 ASP.NETا استفاده از تكنولوژی  برنامه نویسي وب بمهارت مناسب در  ▪

 ( HTML, CSS, JavaScript and Bootstrapمهارت مناسب بر مفاهیم طراحي صفحات وب ) ▪

 ++Cتسلط بر زبان برنامه نویسي  ▪

 Microsoft SQL Serverتسلط بر بانك اطالعاتي  ▪

https://scholar.google.com/citations?user=2ltvcuMAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Davood-Zabihzadeh-2


 زمينه های همكاری مورد عالقه •

 استفاده از ابزارهای یادگیری عمیقطراحي و توسعه سیستم های بینایي کامپیوتر با  ▪

 با استفاده از ابزارهای یادگیری عمیق  (… ,Speech Recognition, VADپردازش صوت )طراحي و توسعه سیستم های  ▪

   (، تحلیل سری های زمانيNLP، پردازش متن، پردازش زبان طبیعي )طراحي و توسعه سیستم های داده کاوی ▪

 EEGپردازش سیگنالهای  ▪

 شناسایي اخبار جعلي با روش های یادگیری عمیق  ▪

 ژورنال:مقاالت  •

1- Davoud Zabihzadeh, Sattar Hashemi, Ying Yang, and Mohammadreza Kangavari2, 

“Detecting intrusion transactions in databases using data item dependencies and 

anomaly analysis, Expert Systems, November 2008, Vol. 25, No. 5 (ISI Journal Q2, IF: 

2.587) 

2- Davood Zabihzadeh, Mohammad H. Moattar, Manifold learning based speaker de-

pendent dimension reduction for robust text independent speaker verification, Int J 

Speech Technology, DOI 10.1007/s10772-014-9228-6, 6 February 2014, Springer 

(SNIP:1.08) 

3- Davood Zabihzadeh, Reza Monsefi*, Hadi Sadoghi Yazdi, Sparse Bayesian similarity 

learning based on posterior distribution of data, Engineering Applications of Artificial 

Intelligence, Volume 67, January 2018, Pages 173-186, ISSN 0952-1976 (ISI Journal Q1 

IF: 6.212) 

4- Zabihzadeh, D., Monsefi, R*. and Yazdi, H.S., 2019. Sparse Bayesian approach for met-

ric learning in latent space. Knowledge-Based Systems, 178, pp.11-24 (ISI Journal Q1 IF: 

8.038) 

5- Hajiabadi, H., Babaiyan, V., Zabihzadeh, D. and Hajiabadi, M., 2020. Combination of 

loss functions for robust breast cancer prediction. Computers & Electrical Engineer-

ing, 84, p.106624. (ISI Journal Q2 IF: 3.818) 

6- Al-Obaidi, Sumia Abdulhussien Razooqi, Davood Zabihzadeh, and Hamideh Hajia-

badi. "Robust metric learning based on the rescaled hinge loss." International Journal of 

Machine Learning and Cybernetics 11, no. 11 (2020): 2515-2528, (ISI Journal Q2 IF: 4.012). 

7- Rasheed, Ali Salim, Davood Zabihzadeh, and Sumia Abdulhussien Razooqi Al-

Obaidi. "Large-scale multi-modal distance metric learning with application to content-



based information retrieval and image classification." International Journal of Pattern 

Recognition and Artificial Intelligence 34, no. 13 (2020): 2050034 (ISI Journal Q4 IF:1.375). 

8- Hamdan, Baida, and Davood Zabihzadeh. "Large-Scale Local Online Similarity/Dis-

tance Learning Framework Based on Passive/Aggressive." International Journal of 

Pattern Recognition and Artificial Intelligence 35, no. 15 (2021): 2151017 (ISI Journal 

Q4 IF:1.375). 

9- Mousavirad, Seyed Jalaleddin, Davood Zabihzadeh, Diego Oliva, Marco Perez-Cisne-

ros, and Gerald Schaefer. "A grouping differential evolution algorithm boosted by at-

traction and repulsion strategies for masi entropy-based multi-level image segmenta-

tion." Entropy 24, no. 1 (2021): 8. 

10- Mousavirad, Seyed Jalaleddin, Diego Oliva, Ripon K. Chakrabortty, Davood Zabihza-

deh, and Salvador Hinojosa. "Population-based self-adaptive Generalised Masi En-

tropy for image segmentation: A novel representation." Knowledge-Based Systems 245 

(2022): 108610. 

11- Zabihzadeh, Davood, Amar Tuama, Ali Karami-Mollaee, and Seyed Jalaleddin 

Mousavirad. "Low-rank robust online distance/similarity learning based on the re-

scaled hinge loss." Applied Intelligence (2022): 1-24. 

،  "ارائه یك روش موثر برای یادگیری مقاوم متریك در برابر نویز برچسب"منصفي،  اود ذبیح زاده، سعید زاهدی، رضا  د -12

 .وضعیت: پذیرش شده در نوبت چاپ 1400هشي پردازش عالئم و داده ها، مجله علمي پژو

 مقاالت کنفرانس:  •

1- Abedi, R. Monsefi and D. Zabihzadeh, "Weighted semi-supervised manifold clustering 

via sparse representation," 2016 6th International Conference on Computer and 

Knowledge Engineering (ICCKE), Mashhad, 2016, pp. 235-242. doi: 10.1109/IC-

CKE.2016.7802146 (Selected as Best Conference Paper)  

2- Baida Hamdan, Davood Zabihzadeh and Reza Monsefi(2018). Online Local Metric Learning 

based on Passive/Aggressive. "4’th International Conference on Computer Science Information 

Technology" by Sajad University of Technology, Khorasan Razavi, dated 24/02/2018 in Mash-

had (Selected as Best Conference Paper). 

 

3- Moattar, M. H., et al. (2006). Persian Text Normalization using Classification Tree and Support 

Vector Machine. Information and Communication Technologies, 2006. ICTTA '06. 2nd. 



، هفدمین کنفرانس1399، "مقاوم سازی روش های یادگیری متریك در برابر داده های پرت"داود ذبیح زاده، رضا منصفي،  -4

 .  2020سیستم های هوشمند، اولین کنگره محاسباتي هوش مصنوعي  

، تشخیص نفوذ در پایگاه داده با استفاده از تحلیل وابستگي بین داده  13۸4بیح زاده خواجوی, داود و محمدرضا کنگاوری، ذ -5

، تهران، انجمن کامپیوتر ایران، مرکز تحقیقات فیزیك نظری و  یازدهمين کنفرانس ساالنه انجمن کامپيوتر ایرانها، 

 مخابرات،  

ایه یك روش جدید برای سیستم هوشمند راهنمای انتخاب واحد  ، ار *داود ذبیح زاده خواجوی،  1 صدیقه خواجویي نژاد -6

 1393کشور خرداد اولین همایش ملي مهندسي برق و کامپیوتر در شمال ،  دانشجویان بااستفاده ازالگوریتم ژنتیك،
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