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 دانشگاه دامغان: 

 

  (کارشناسی ارشد  : مقطع)  افزار ریاضی پیشرفته نرم ❖
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 دکتری(   ) مقطع :مباحث ویژه در محاسبات علمی  ❖

    (کارشناسی : مقطع) 1 ریاضی عمومی ❖
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 ) مقطع : کارشناسی( زبان تخصصی  ❖
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PUBLICATIONS: 
 

 

 



  17  –  15کنفرانس بین المللی ابزارهای اپتیکی و الکترونیکی و پردازش تصویر دانشگاه ایالتی کورسک کشور روسیه  مین ده

2012مارس   

 

در   ReliefFترکیب پارامتر هموارساز ستیغی و تخمین گر    -مریم خدادادی، سیدهاشم طبسی، جواد قاسمیان ,   .7

سیزدهمین کنفرانس سیستم    -  پیش بینی نمرات دانشجویان  دنرگرسیون ناپارامتری فازی بمنظور بهبود فرآی 

 .  1392شهریور  - August, 2013 -, ,   -های فازی ایران 

حل مسئله زمانبندی امتحانات با استفاده ازتلفیق الگوریتم    -حسن دانا مزرعه، رضا پورقلی، سید هاشم طبسی ,   .8

ونلدر   5th International Conference of Iranian Operations Research  -  مید-ژنتیک 

Socieity, Azarbaijan Univertsity of Shahid Madani ,- 

  - GEPداده کاوی در زمینه تشخیص نفوذ با رویکرد مبتنی بر  -مریم بهنام ، سید هاشم طبسی، محمود معلم ,  .9

 .  1392 هنوزدهم و بیستم آذر ما -  December, 2013 -, ,  -هفتمین کنفرانس داده کاوی ایران  

استفاده از روش فازی برای ناحیه بندی تصاویر پزشکی    -فاطمه عبداله زاده، سید هاشم طبسی، محمود معلم ,   .10

نوزدهم و بیستم آذر    -  December, 2013  -, ,    -هفتمین کنفرانس داده کاوی ایران    -  (MRIتشدید مغناطیسی )

 .  1392ماه 

  -  یکهای برنامه نویسی ژنتیک در سیستم های تشخیص نفوذن کبررسی ت  -هاشم طبسی ,  مریم بهنام ، سید     .11

پانزدهم مهر    -  October, 2013  -, ,    -اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطالعات  

 .  1392ماه 

12.     , طبسی  هاشم  سید  زاده،  عبداله  پزشکی   -فاطمه  تصاویر  بندی  قطعه  در  کارآمد  تکنیکهای  اولین    -  بررسی 

بازیابی اطالعات   و  نوین در مهندسی کامپیوتر  رویکردهای  ,    -کنفرانس ملی   ,-  October, 2013  -    ماه پانزدهم مهر 

1392  . 

گر بینی نمرات دانشجویان با استفاده از ترکیب تخمین پیش  -مریم خدادادی، سیدهاشم طبسی، جواد قاسمیان ,   .13

ReliefF  هفتمین کنفرانس داده کاوی ایران    -  ازی ی فمتر و پارامترهای رگرسیون ناپارا-    , ,-  December, 2013  

 1392نوزدهم و بیستم آذر ماه   -

روشی جدید برای حفاظت از کپی رایت اسناد دیجیتال در زبان های   - میالد طالبی آهوانویی ، سیدهاشم طبسی، .14

همایش   –  کترهای خاص در متن تلف با استفاده از درج کارکترهای مخفی یونیکد نسبت به موقعیت کارامخ 

 ایران –شاهرود   –  1393خرداد هشتم  –ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطالعات  

دسازی خط  الگوریتمی برای هوشمن  -صطفی عاشوری ، امید سلیمانی فرد ، سیدهاشم طبسی ، مهدیه حقیری ، م    .15

اولین همایش منطقه ای دستاوردهای    –  ه کنترل تولید قرص کپسول دارویی در شرایط نوری از پیش تعیین شد

 1393بیست و هفتم بهمن  , , -نوین در مهندسی کامپیوتر 



حقیریم .16 مهدیه   ، طبسی  سیدهاشم   ، فرد  سلیمانی  امید   ، عاشوری  برای  ،    صطفی  کارا  الگوریتمی  ی  ارائه 

محوریت با  رنگی  تصاویر  های  لبه  تصویر    آشکارسازی  ماهیت  و شناخت  یابی  لبه  سمپوزیم  نهمین    –مفهوم 

آذر  سیزدهم    –آموزش عالی خاوران  موسسه    –ملی علوم و مهندسی کامپیوتر  همایش   –پیشرفت های علوم و تکنولوژی 

1393 

بر    روشی مقاوم برای حفاظت از کپی رایت متون دیجیتال مبتنی  -،    ی آهوانویی ، سیدهاشم طبسیمیالد طالب .17

 1393مرداد  نهم  –در علوم مهندسی و پایه  کی دستاوردهای نوین همایش ملی الکترونی_ استراتژی نهان نگاری 

  –  MAPLEتروژان های سخت افزاری    -فاطمه قربان پور ، مصطفی زارع خورمیزی ، سیدهاشم طبسی ، .18
درچهارمین   کاربردی  پژوهشهای  المللی  بین  کنفرانس  دومین  و  ملی  و    کنفرانس  مکانیک   ، برق  مهندسی 

 1395همن  و نهم ببسیت   –مکاترونیک 

  -  PRINCEحمله خطای چند مرحله ای به    -فاطمه والدتی ، مصطفی زارع خورمیزی ، سیدهاشم طبسی ،   .19
درچهارمین   کاربردی  پژوهشهای  المللی  بین  کنفرانس  دومین  و  ملی  و    کنفرانس  مکانیک   ، برق  مهندسی 

 1395   و نهم بهمنبسیت   –مکاترونیک 

طب .20 سیدهاشم   ، پورقلی  رضا   ، سعیدی  ،  اکرم   Application of a non – polynomial cubic  -سی 

Spline method for solving a one – dimensional IHCP –    و  چهارمین عددی  آنالیز  ملی  همایش 

 1392اردیبهشت  19 – 18 –کاربردهای آن  

اصالح شده   الگوریتم استاندارد رمز نگاری پیشرفته  -ملیحه حسن پور ، سیدهاشم طبسی ، زهرا رضائی برون ،   .21

 1394آبان  28 – 26 –یی مهندسی برق دانشجو  –کنفرانس ملی هجدهمین  –ای رمز نگاری تصاویر  بر

مهدیه حقیری .22 فرد،  سلیمانی  امید  عاشوری، سیدهاشم طبسی،  شناسی بازو  برای تشخیص  الگوریتمی    –  مصطفی 

همایش ملی علوم کامپیوتر و  ن  دومی   -د فارسی موجود در تصاویر با استفاده از شبکه عصبی پرسپتروناعدا

 دانشگاه تهران -لمی کاربردیدانشگاه جامع ع -تفناوری اطالعا

عل .23 محمد  سید  فانی،  نژاد  فتحعلی  امین  طبسی،  حسینیسیدهاشم  پر  -ی  کامپیوتر،  بازیابی  علوم  تصویر،  دازش 

   لوم و صنایعدر ع (نرمحاسبات مملی کاربرد سیستم های هوشمند ) اولین همایش -تصویر 
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for the solution of an inverse parabolic system, Applicable Analysis:An 
International Journal, 2017, DOI: 10.1080/00036811.2016.1272102. 

11. Reza Pourgholi, S. Hashem Tabasi, Hamed Zeidabadi, Numerical techniques for 

solving system of nonlinear inverse problem, Engineeri 
ng with Computers: Springer, 2017, DOI: 10.1007/s0 0366-017-0554-6. 
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ریاضی  نام کتاب : مسائلی از آنالیز   

1379سال چاپ :   
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 نام کتاب : متمتیکا برای همه

1396سال چاپ:   
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و علوم کامپیوتر  ریاضی دانشکده ریاضیمدیر گروه  1375-1377  

 مدیر گروه ریاضی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر  1379-1378

1380-1379  مدیر خدمات آموزش دانشگاه دامغان 

1384-1380  معاون اداری مالی دانشگاه دامغان 

1388تا بهمن ماه  1388مهر ماه  اندانشگاه دامغ المللمدیر حوزه ریاست و روابط بین   

1388بهمن ماه  -1390بهمن ماه  تحصیالت تکمیلی دانشگاه دامغان  معاون آموزشی و   

1393شهریور- 1390بهمن ماه   معاون اداری مالی دانشگاه دامغان 

1397شهریور  – 1395شهریور   مدیر گروه علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان 

1398مهر  – 1397شهریور   یوتر دانشگاه دامغانلوم کامپرئیس دانشکده ریاضی و ع 
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0] 863 – 868. 

 
 

 

 

 
 (1) 

 مهدی مقدسی  :نام

 کارشناسی ارشد  : مقطع

 مرد   : جنسیت

 ایرانی  : ملیت

 1389دی ماه  : تاریخ دفاع

 یاضی کاربردی ر  : رشته تحصیلی

 دالت غیر خطی چهارم برای حل معا  جدید از مرتبه  یک روش همگرایی : عنوان پایان نامه

(2) 

 محسن مرادی   :نام

 کارشناسی ارشد  : مقطع 

 مرد   : جنسیت

 ایرانی  : ملیت

 1390تیر ماه :  تاریخ دفاع

 یاضی کاربردی ر  رشته تحصیلی :

 ای برای حل مساله حمل و نقل فارسی اعداد فازی ذوزنقه   JMD  نمایش : عنوان پایان نامه

 

 

 پردازش تصویر  ❖

 داده کاوی  ❖

 حل عددی مسایل هدایت گرمایی معکوس  ❖

 عددی معادالت با مشتقات جزیی  لح ❖

 حل عددی معادالت انتگرال ❖

 : منظم سازی و کاربرد آن در  ❖

 مشتقات جزیی  امعادالت ب .1

 خطی و غیر خطی  دستگاههای .2

 معادالت انتگرال .3

                 

SUPERVISOR OF M.Sc. and Ph.D PROJECTS: 

INTERESTS: 
 

 

 



 

(3) 

   ابوالقاسم خاکباز  :نام

 ارشناسی ارشد ک : مقطع

 مرد   : جنسیت

 ایرانی  : ملیت

 1390ماه  تیر :  تاریخ دفاع

 یاضی کاربردی ر  رشته تحصیلی :

 ای های بازههای بازی با مولفهماتریس  : عنوان پایان نامه

 

 
 

(4) 

   زهرا مرادی  :نام

 کارشناسی ارشد  : مقطع

 زن   : جنسیت

 ایرانی  : ملیت

 1390شهریور  :  ریخ دفاعتا

 یاضی کاربردی ر  یلی :رشته تحص

 سایل تخصیص فازی دو روش برای حل م  : عنوان پایان نامه

 

 
 

(5) 

  پورمیالد کرد مصطفی    :نام

 کارشناسی ارشد  : مقطع

 مرد   : جنسیت

 ایرانی  : ملیت

 1391شهریور   :  تاریخ دفاع

 علوم کامپیوتر  رشته تحصیلی :

 سازی چند هدفیبرای حل مسایل بهینهالگوریتمهای تکاملی تلفیقی   : امهعنوان پایان ن

 

 
 



(6) 

 باز امیرانی فرهاد جان  :نام

 کارشناسی ارشد  : مقطع 

 مرد   : جنسیت

 ایرانی  : ملیت

 1391تیر ماه :  تاریخ دفاع

 علوم کامپیوتر  رشته تحصیلی :

 های عصبی مصنوعیشبکه حل برخی معادالت دیفرانسیل به کمک  : عنوان پایان نامه

 

 

 

(7 ) 

  حسن دانا  :نام

 کارشناسی ارشد  : مقطع

 مرد   : جنسیت

 انی ایر : ملیت

 1391شهریور  :  تاریخ دفاع

 علوم کامپیوتر  رشته تحصیلی :

 حل مسائل هدایت گرمایی معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک   : عنوان پایان نامه

 

 

(8 ) 

 مینا میری   :نام

 شناسی ارشد کار : مقطع 

 زن   : جنسیت

 انی ایر : ملیت

 1392شهریور  :  تاریخ دفاع

 علوم کامپیوتر  رشته تحصیلی :

 ریزی دوسطحی خطی های تکاملی تلفیقی برای حل مسایل برنامهالگوریتم  : عنوان پایان نامه

 

 

 

 



(9) 

  سید محمد علی حسینی  :نام

 کارشناسی ارشد  : مقطع

 مرد   : جنسیت

 ایرانی  : ملیت

 1392شهریور  :  اریخ دفاعت

 علوم کامپیوتر  لی :رشته تحصی

 جستجوی هارمونی الگوریتم کمک بهمایی معکوس هدایت گر حل مساله  : عنوان پایان نامه

 

 

(10) 

 امین فتحعلی نژاد فانی  :نام

 کارشناسی ارشد  : مقطع 

 مرد   : جنسیت

 ایرانی  : ملیت

 1392شهریور  :  تاریخ دفاع

 وم کامپیوتر عل رشته تحصیلی :

  هااصلی با گروه بندی محلی پیکسل های مرحله نویز زدایی از تصویر با استفاده از تحلیل مولفه دو  : عنوان پایان نامه

 

 

 

 

 

(11 ) 

 حامد زیدآبادی    :نام

 دکتری  : مقطع 

 مرد   : جنسیت

 ایرانی  : ملیت

 1396بهمن :  تاریخ دفاع

 ریاضی کاربردی  رشته تحصیلی :

  ی خطی و غیر خطی حل عددی مسائل معکوس سهمو : ن نامهعنوان پایا

 

 

 

 



 

 

(12 ) 

 سائده فئودایان   :نام

 دکتری   : مقطع 

 زن   : جنسیت

 ایرانی  : ملیت

 1397اردیبهشت  :  تاریخ دفاع

 ریاضی کاربردی  رشته تحصیلی :

 غیرخطی مسائل معکوس معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزیی خطی و  حل عددی : عنوان پایان نامه

 

 

 

 

(13 ) 

 نام: هیمن غفاری 

 مقطع: کارشناسی ارشد 

 جنسیت : مرد 

 ملیت : ایرانی  

 1391: تیر  تاریخ دفاع

 رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر

 عنوان پایان نامه : بعد فراکتال ها و تاثیر برخی از عملگرهای ریاضی بر آن  

 

 

 

 

(14 ) 

 ه حسینی خدیجنام: 

 مقطع: کارشناسی ارشد 

 زن جنسیت : 

 ملیت : ایرانی  

 1393بهمن تاریخ دفاع : 

 رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر

 برای بزرگنمایی تصویر تطبیقی   –  فازی گوریتم درونیابی خطی العنوان پایان نامه : 



 

(15 ) 

 محمدعلی خندان نام: 

 مقطع: کارشناسی ارشد 

 مرد جنسیت :

 ملیت : ایرانی  

 1393بهمن تاریخ دفاع : 

 رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر

 SAT – 3می برای مسئله  و یک الگوریتم جستجوی کوانتو CNOTبررسی پیاده سازی فیزیکی گیت عنوان پایان نامه : 

 

 

 

 

(16 ) 

 آزاده فسنقری نام: 

 مقطع: کارشناسی ارشد 

 زن جنسیت : 

 ملیت : ایرانی  

 1393  شهریورتاریخ دفاع : 

 رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر

 ABCحل مسائل سهموی معکوس با استفاده از الگوریتم  عنوان پایان نامه : 

 

 

 

 

(17 ) 

 سمانه عاشوری نام: 

 ارشد  مقطع: کارشناسی

 زن جنسیت : 

 ملیت : ایرانی  

 1394 تیر تاریخ دفاع : 

 رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر

 ICAحل مسائل سهموی معکوس با استفاده از الگوریتم عنوان پایان نامه : 

 

 



 

(18 ) 

 عادله مهرافروز فاروجی  نام: 

 مقطع: کارشناسی ارشد 

 زن جنسیت : 

 ملیت : ایرانی  

 1393بهمن تاریخ دفاع : 

 ته تحصیلی : علوم کامپیوتررش 

 وره گرد انتومی برای مسئله فروشنده دیک الگوریتم اکتشافی کوعنوان پایان نامه :  
 

 

 

 

(19 ) 

 مصطفی عاشوری نام: 

 مقطع: کارشناسی ارشد 

 مرد جنسیت : 

 ملیت : ایرانی  

 1394شهریور  تاریخ دفاع : 

 رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر

یر برای تشخیص عینک  و تکنیک های پردازش تصو  mlp  مصنوعیعصبی  شی کارآمد بر پایه شبکه ارائه روعنوان پایان نامه : 

 داشتن یا نداشتن فردی از روی چهره 

 

 

 

 

 

(20 ) 

 فریبا جالل آبادی نام: 

 مقطع: کارشناسی ارشد 

 زن جنسیت : 

 ملیت : ایرانی  

 1395شهریور  تاریخ دفاع : 

 رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر

 انتگرال  یر دایک روش بهبود یافته رتبه بندی اعداد فازی بر اساس مقنامه :  عنوان پایان 

 



 

(21 ) 

 فهیمه حمیدی منش نام: 

 مقطع: کارشناسی ارشد 

 زن جنسیت : 

 ملیت : ایرانی  

 1394شهریور  تاریخ دفاع : 

 رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر

 نلدرمید تلفیق الگوریتم ژنتیک و روش جستجوی حل معادالت با مشتقات جزئی با استفاده از عنوان پایان نامه : 

 

 

 

(22 ) 

 فاطمه فخریان  نام: 

 مقطع: کارشناسی ارشد 

 زن جنسیت : 

 ملیت : ایرانی  

 1394شهریور  تاریخ دفاع : 

 رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر

 تقریب ذوزنقه ای اعداد فازی عنوان پایان نامه :  

 

 

 

(23 ) 

 فرزانه اسماعیلینام: 

 ی ارشد مقطع: کارشناس 

 زن جنسیت : 

 ملیت : ایرانی  

 1395خرداد تاریخ دفاع : 

 رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر

   LEDیک حمله خطا و خطای جبری به رمز قالبی  عنوان پایان نامه :  

 

 

 

 



 

(24 ) 

 محمد گلچیان  نام: 

 دکتری مقطع:  

 مرد جنسیت : 

 ملیت : ایرانی  

 1399مهر  تاریخ دفاع : 

 اربردی  ریاضی کرشته تحصیلی : 

 جبری   –برای حل رده ای از معادالت دیفرانسیلی  عددی  –روشهای تحلیلی  عنوان پایان نامه :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


