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، علوم  تصاویر/سیگنال پزشکیو تحلیل  پردازش تصویر، پردازش سیگنال، شناسایی الگو، بینایی ماشین، هوش مصنوعی، پردازش ویدئو، پردازش  

 شناختی 

 

 تحصیلی مدارک
تاریخ  

 شروع 

تاریخ  

 پایان

رتبه   معدل دانشگاه رشته  دوره
QS 

 نامه عنوان پایان 

دانشگاه صنعتی  مهندسی پزشکی  دکتری  1394 1389

نانیانگ، کشور  

 سنگاپور 

از   4.88

5 

وم به نویز احساس از روی  اتشخیص مق 6

 چهره تصاویر  

کارشناسی   1387 1385

 ارشد 

دانشگاه صنعتی  مهندسی پزشکی 

 امیرکبیر 

18.81  

 20از  

ی مصنوعی در  نکاربرد سیستم های ایم -
 شناسایی الگوهای بیولوژیکی 

دانشگاه صنعتی  مهندسی پزشکی  کارشناسی  1385 1381

 امیرکبیر 

17.07  

 20از  

تشخیص هویت برمبنای پردازش تصویر   -

 اثر انگشت 

   rankings/2016-http://www.topuniversities.com/subject. باشددر رشته تحصییل مربوطه م  2016مربوط به رتبه بندی سال  QS* رتبه 

 

 تحقیقاتیپسادکتری و  هایدوره

تاریخ  

 شروع 

تاریخ  

 پایان

رتبه   دانشکده و دانشگاه دوره
QS 

 شرح تحقیقات 

شناختی، پژوهشگاه  پژوهشکده علوم   پسادکتری  1399 1395

 دانش های بنیادی
آنالیز فعالیت مغزی بیماران مبتال به لکنت به روش   - 

EEG/fMRI 

در   یعلوم و تکنولوژ قات یمرکز تحق پسادکتری  1395 1394

 ، دانشگاه علوم پزشکی تهران یپزشک
 PETپردازش تصاویر   -

mailto:s.shojaie@irost.ir
http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2016
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،  Lee Kong Chianدانشکده پزشکی  پسادکتری  1394 1393

 دانشگاه نانیانگ، سنگاپور 
پیش رونده  برای تشخیص بیماری های  MEGآنالیز داده  6

  عصبی

 

 

 ها، و دیگر افتخاراتبورسیه  ،جوایز

 سازمان یا مرکز اهدا کننده  عنوان  تاریخ 

 بنیاد ملی نخبگان  کوپن استخدامی هیات علمی  1399

 بنیاد ملی نخبگان  گرنت پسادکتری  1394

دوره دکتری، کشور  بورس  1389

 سنگاپور 

SINGA ( Singapore 
International Graduate 
Student Award)   

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

 

 دانشجویی  هاینامهپایان  مشاوره  یا  راهنمایی
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان 

 راهنما/ 

 مشاور 

 دانشگاه  مقطع نام دانشجو و عنوان پایان نامه 

شخیص سرطان پستان از تصاویر  سیما الجوردی،   راهنما - 1400

 های یادگیری عمیق هیستوپاتولوژی با استفاده از مدل 

کارشناسی  

 ارشد

تربیت 

 مدرس

 Zhang Lingzi, Emotion Recognition Based on مشاور 1393 1392
Facial Expression  

نانیانگ   کارشناسی 

 سنگاپور

 Tan Yikai, Automated Emotion Recognition مشاور 1393 1392
Based on Extreme Learning Machines 

نانیانگ   کارشناسی 

 سنگاپور

 Peh Jin Rui Raymond, Dynamic Facial مشاور 1393 1392
Expression for Emotion Recognition 

نانیانگ   کارشناسی 

 سنگاپور

 Nguyen Dang Hung, Person Independent Analysis مشاور  1392 1391
of Facial Emotion 
  

نانیانگ   کارشناسی 

 سنگاپور

 

 

 المللیمقاالت علمی در نشریات معتبر بین 

1. S Shojaeilangari,…H. Soltanian-Zadeh, rsfMRI based evidence for functional connectivity 

alterations in adults with developmental stuttering. Heliyon 2021,7 (9), e07855 

https://scholar.google.com.sg/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=6JMFpgUAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=6JMFpgUAAAAJ:kNdYIx-mwKoC
https://scholar.google.com.sg/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=6JMFpgUAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=6JMFpgUAAAAJ:kNdYIx-mwKoC
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2. M. Ghorbani, … S. Shojaeilangari, Microfluidic investigation of the effect of graphene oxide 

on mechanical properties of cell and actin cytoskeleton networks: Experimental and 

theoretical approaches, Scientific reports, 2021, 11 (1), 1-13 

3. H. Hashemzadeh, S. Shojaeilangari,…, A combined microfluidic deep learning approach for 

lung cancer cell high throughput screening toward automatic cancer screening 

applications, Scientific reports, 2021, 11 (1), 1-10 

4. Z Vaezi, …. S Shojaeilangari, Investigation of the programmed cell death by encapsulated 

cytoskeleton drug liposomes using a microfluidic platform. Microfluidic & Nanofluidic 2020, 24 

(48), 48-60 

5. M. Ghorbani, … S. Shojaeilangari, Effects of natural compounds on conformational properties 

and hairpin formation of amyloid-β42 monomer: docking and molecular dynamics simulation 

study. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2020, 38(11), 3371-3383 

6. H. Soleimani,… S. Shojaeilangari, Activation of human insulin by vitamin E: A molecular 

dynamics simulation study Journal of Molecular Graphics and Modelling. 2019, Sep 91: 194-203 

7. S. Shojaeilangari, …. and M. R. Ay. Recovery of missing data in partial geometry PET scanners: 

compensation in projection space vs image space. Medical Physics. 2018, Vol. 45, No. 12, pp 

5437-5449 

8. S. Shojaeilangari,  ... E. K. Teoh. Pose-invariant Descriptor for Facial Emotion Recognition. 

Machine Vision and Applications. 2016, Vol. 27, No. 7, pp 1063–1070 

9. S. Shojaeilangari, … E. K. Teoh Robust Representation and Recognition of Facial Emotions 

Using Extreme Sparse Learning. IEEE transactions on Image Processing. 2015, Vol. 24, No. 7, pp. 

2140-2152 

10. S. Shojaeilangari, … E. K. Teoh. A Novel Phase Congruency based Descriptor for Dynamic 

Facial Expression Analysis. Pattern Recognition Letters. 2014, Vol. 49, pp. 55-61 

11. S. Shojaeilangari, … E. K. Teoh. Multi-scale Analysis of Local Phase and Local Orientation for 

Dynamic Facial Expression Recognition. Journal of Multimedia Theory and Applications 2014 

Vol. 2, No. 1, pp. 1-10 

 مقاالت کنفرانس 

1. S. Shojaeilangari, M. R. Ay, European Association of Nuclear Medicine (EANM’16). 

Barcelona/Spain, October 2016. Compensation of Missing Data in Sinograms of a PET Scanner 

with Partial Geometry for Robust Image Reconstruction.  

2. S. Shojaeilangari, W. Y. Yau, J. Li, and E. K. Teoh. International Conference on Multimedia and 

Human Computer Interaction (MHCI 2013). Canada, Jul 2013, pp. 57_1-57_8. Dynamic facial 

expression analysis based on histogram of local phase and local orientation 

3. S. Shojaeilangari, W. Y. Yau, J. Li, and E. K. Teoh. 12th International Conference on Control, 

Automation, Robotics and Vision (ICARCV 2012) China, May 2012, pp. 166-170. Feature 

Extraction through Binary Pattern of Phase Congruency for Facial Expression Recognition.  

4. S. Shojaeilangari, W. Y. Yau, and E. K. Teoh. 8th International Conference on Information, 

Communications and Signal Processing (ICICS). Singapore, 2011, pp. 1-5, Person Independent 

Facial Expression Analysis using Gabor Features and Genetic Algorithm 
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 دست اجرا طرح های در  

 پستان برمبنای پردازش تصاویر ترموگرافی )همکار طرح(تشخیص سرطان  عنوان: .1

وسیعی برای    های اخیر تحقیقات  دمای بدن انسان میتواند شاخصی طبیعی برای تشخیص برخی از بیماریها باشد. در دهه  چکیده:

ت انجام شده است.  دمای پوس  های حرارتی و به دست آوردن ارتباط نزدیک بین فیزیولوژی حرارتی و  افزایش استفاده از دوربین

و غیرفعال )بدین معنا که در آن   غیرتهاجمی  ای سریع،ه  شیو  ،تصویربرداری حرارتی )ترموگرافی( با استفاده از روش مادون قرمز

در این میان   .باشد  برای نظارت بر درجه حرارت بدن انسان می  اقتصادیو    و بدون درد  ، بدون تماستشعشعات مضر وجود ندارد(

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  

با این حال     پایش مدام بانوان به کمک این مدالیته تصویربرداری بسیار کمک کننده خواهد بود.  درمان در صورت تشخیص زودهنگام،  

های معمول تصویربرداری است که همین در این نوع تصویر دشوارتر از روش   توده های سرطانیتشخیص وجود و محل    مل،عدر  

تر ساخته است. در این پژوهش تالش  پر رنگ   به نتایج مطلوبهای مبتنی بر هوش مصنوعی را جهت حصول  موضوع نقش الگوریتم

از جمله تکنیک های یادگیری عمیق، تحلیل جامعی از تشخیص  وش مصنوعی  هتوانمندی روش های نوین    با تکیه برتا    می شود

   .انجام شودپستان برای کاربرد عملی  تصاویر ترموگرافی    سرطان از

 

تخمین فشار خون با بکارگیری سیگنال فوتوپلتیسموگرافی با هدف توسعه قابلیت های دستگاههای پایش   عنوان: .2

 طرح( مجری)پزشکی 

ی قلبی،  فشار خون باال یک فاکتور خطر کلیدی برای بروز حملههای پایش سالمتی است.  کی از مهمترین مولفه یفشار خون    چکیده:

نه تنها فشار خون باال، بلکه فشار خون پایین نیز می تواند بر زندگی فرد مواجه با آن تأثیرات  سکته، نارسایی قلبی و کلیوی می باشد،  

فشار خون می تواند عالمت  به طور کلی، اختالل    .گی روزمره او را با ضعف و سرگیجی شدیداً متأثر نمایدشدید بگذارد و جریان زند

از این رو پایش مداوم میزان فشار خون در افراد با ریسک باال بسیار حائز اهمیت می  باشد.    مثل پارکینسون  ابتال به یک بیماری جدی

استفاده از دستگاه هولتر فشارخون به دلیل ثبت طوالنی مدت و ارزشمند اطالعات فشارخون توسط پزشکان برای  باشد بطوریکه  

کارگیری  گیری فشارخون با به فشارخون به دلیل اندازه   های هولترشود. این در حالی است که دستگاه بسیاری از بیماران تجویز می 

های روزانه بیمار مزاحمت به همراه  پر و خالی شدن کاف از هوا توسط پمپ برای انجام فعالیت : کاف دارای دو مشکل اساسی هستند

یم امکان تخمین دقیق فشارخون  شود. در این طرح قصد دارها میروند پر و خالی شدن کاف در درازمدت باعث آسیب به شریان و    دارد

را بررسی کرده، سپس بدون نیاز به ساخت یک دستگاه جدید محاسبه فشارخون بدون کاف، با ارائه الگوریتم    PPGاز روی سیگنال 

   های نوین هوش مصنوعی و تخمین با دقت باالی فشارخون، قابلیت دستگاه پالس اکسیمتر را توسعه دهیم.

 


