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شناختی

مدارک تحصیلی
دوره

تاریخ

تاریخ

شروع

پایان

1389

1394

دکتری

رشته

معدل

دانشگاه

رتبه

عنوان پایاننامه

QS
دانشگاه صنعتی
نانیانگ ،کشور
سنگاپور

 4.88از 6
5

تشخیص مقاوم به نویز احساس از روی
تصاویر چهره

1385

1387

کارشناسی مهندسی پزشکی
ارشد

دانشگاه صنعتی
امیرکبیر

18.81
از 20

-

کاربرد سیستم های ایمنی مصنوعی در
شناسایی الگوهای بیولوژیکی

1381

1385

کارشناسی مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی
امیرکبیر

17.07
از 20

-

تشخیص هویت برمبنای پردازش تصویر
اثر انگشت

مهندسی پزشکی

* رتبه  QSمربوط به رتبه بندی سال  2016در رشته تحصییل مربوطه مباشدhttp://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016 .

دورههای پسادکتری و تحقیقاتی
تاریخ

تاریخ

شروع

پایان

دوره

دانشکده و دانشگاه

رتبه

شرح تحقیقات

QS

1395

1399

پسادکتری

پژوهشکده علوم شناختی ،پژوهشگاه
دانش های بنیادی

-

1394

1395

پسادکتری

مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

-

1

آنالیز فعالیت مغزی بیماران مبتال به لکنت به روش
EEG/fMRI
پردازش تصاویر PET

1393

1394

پسادکتری

دانشکده پزشکی ،Lee Kong Chian
دانشگاه نانیانگ ،سنگاپور
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آنالیز داده  MEGبرای تشخیص بیماری های پیش رونده
عصبی

جوایز ،بورسیهها ،و دیگر افتخارات
تاریخ
1399

سازمان یا مرکز اهدا کننده

عنوان
کوپن استخدامی هیات علمی

1394

گرنت پسادکتری

1389

بورس دوره دکتری ،کشور
سنگاپور

بنیاد ملی نخبگان
بنیاد ملی نخبگان
Agency for Science, Technology and Research (A-Star)-Nanyang
Technological University

SINGA ( Singapore
International Graduate
)Student Award

راهنمایی یا مشاوره پایاننامههای دانشجویی
تاریخ

تاریخ

راهنما /نام دانشجو و عنوان پایان نامه

شروع

پایان

مشاور

1400

-

راهنما

مقطع

سیما الجوردی ،شخیص سرطان پستان از تصاویر
هیستوپاتولوژی با استفاده از مدلهای یادگیری عمیق

کارشناسی
ارشد

دانشگاه
تربیت
مدرس

1392

1393

مشاور

 Zhang Lingzi, Emotion Recognition Based onکارشناسی

نانیانگ
سنگاپور

1392

1393

مشاور

 Tan Yikai, Automated Emotion Recognitionکارشناسی

نانیانگ
سنگاپور

1392

1393

مشاور

 Peh Jin Rui Raymond, Dynamic Facialکارشناسی

نانیانگ
سنگاپور

1391

1392

مشاور

 Nguyen Dang Hung, Person Independent Analysisکارشناسی

نانیانگ
سنگاپور

Facial Expression

Based on Extreme Learning Machines
Expression for Emotion Recognition
of Facial Emotion
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طرح های در دست اجرا
 .1عنوان :تشخیص سرطان پستان برمبنای پردازش تصاویر ترموگرافی (همکار طرح)
چکیده :دمای بدن انسان میتواند شاخصی طبیعی برای تشخیص برخی از بیماریها باشد .در دهه های اخیر تحقیقات وسیعی برای
افزایش استفاده از دوربین های حرارتی و به دست آوردن ارتباط نزدیک بین فیزیولوژی حرارتی و دمای پوست انجام شده است.
تصویربرداری حرارتی (ترموگرافی) با استفاده از روش مادون قرمز ،شیوه ای سریع ،غیرتهاجمی و غیرفعال (بدین معنا که در آن
تشعشعات مضر وجود ندارد) ،بدون تماس و بدون درد و اقتصادی برای نظارت بر درجه حرارت بدن انسان می باشد .در این میان
ترموگرافی پستان بیش از سایر بیماری ها مورد توجه قرار گرفته است ،چرا که با توجه به شیوع گسترده بیماری در میان زنان و امکان
درمان در صورت تشخیص زودهنگام ،پایش مدام بانوان به کمک این مدالیته تصویربرداری بسیار کمک کننده خواهد بود .با این حال
در عمل ،تشخیص وجود و محل توده های سرطانی در این نوع تصویر دشوارتر از روشهای معمول تصویربرداری است که همین
موضوع نقش الگوریتمهای مبتنی بر هوش مصنوعی را جهت حصول به نتایج مطلوب پر رنگتر ساخته است .در این پژوهش تالش
می شود تا با تکیه بر توانمندی روش های نوین هوش مصنوعی از جمله تکنیک های یادگیری عمیق ،تحلیل جامعی از تشخیص
سرطان از تصاویر ترموگرافی پستان برای کاربرد عملی انجام شود.

 .2عنوان :تخمین فشار خون با بکارگیری سیگنال فوتوپلتیسموگرافی با هدف توسعه قابلیت های دستگاههای پایش
پزشکی (مجری طرح)
چکیده :فشار خون یکی از مهمترین مولفههای پایش سالمتی است .فشار خون باال یک فاکتور خطر کلیدی برای بروز حملهی قلبی،
سکته ،نارسایی قلبی و کلیوی می باشد ،نه تنها فشار خون باال ،بلکه فشار خون پایین نیز می تواند بر زندگی فرد مواجه با آن تأثیرات
شدید بگذارد و جریان زندگی روزمره او را با ضعف و سرگیجی شدیداً متأثر نماید .به طور کلی ،اختالل فشار خون می تواند عالمت
ابتال به یک بیماری جدی مثل پارکینسون باشد .از این رو پایش مداوم میزان فشار خون در افراد با ریسک باال بسیار حائز اهمیت می
باشد بطوریکه استفاده از دستگاه هولتر فشارخون به دلیل ثبت طوالنی مدت و ارزشمند اطالعات فشارخون توسط پزشکان برای
بسیاری از بیماران تجویز میشود .این در حالی است که دستگاههای هولتر فشارخون به دلیل اندازهگیری فشارخون با بهکارگیری
کاف دارای دو مشکل اساسی هستند :پر و خالی شدن کاف از هوا توسط پمپ برای انجام فعالیتهای روزانه بیمار مزاحمت به همراه
دارد و روند پر و خالی شدن کاف در درازمدت باعث آسیب به شریانها میشود .در این طرح قصد داریم امکان تخمین دقیق فشارخون
از روی سیگنال  PPGرا بررسی کرده ،سپس بدون نیاز به ساخت یک دستگاه جدید محاسبه فشارخون بدون کاف ،با ارائه الگوریتم
های نوین هوش مصنوعی و تخمین با دقت باالی فشارخون ،قابلیت دستگاه پالس اکسیمتر را توسعه دهیم.
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