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 سوابق تحصیلی
 

  :دکتری 
 (1391 - 1396) دورۀ روزانه، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران. مهندسی کامپیوتر، گرایش هوش مصنوعی ، 

 :دکتر حمید حسن پور، استاد تمام دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی شاهرود.  استاد راهنما 

 (.60/19با اخذ درجه عالی ) "ارزیابی کیفیت تصویر مبتنی بر سطوح انتزاعی ادراک" نامه:عنوان پایان 

  :هجده و نیم( از بیست. 5/18معدل فارغ التحصیلی( 

 

 :کارشناسی ارشد 
 (1383-1381) دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.دورۀ روزانه، ، مهندسی کامپیوتر، گرایش هوش مصنوعی 

 :دکتر رضا صفابخش، استاد تمام دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. استاد راهنما 

 (20) ۀ عالیبا اخذ درج  “ۀ تصاویرم انسان در دنبالمدلسازی، تشخیص و تعقیب حرکات چش” نامه:عنوان پایان. 

  :از بیست. )شانزده و نود و یک صدم( 91/16معدل فارغ التحصیلی 

 

  :کارشناسی 
 (1375-1371) دانشگاه فردوسی مشهد. دورۀ روزانه، ، افزارمهندسی کامپیوتر، گرایش نرم 

  منطقه دو در کنکور سراسری( 400)پذیرفته شده با رتبۀ.  

 پور فرد و آقای دکتر حمید پوررضا.خانم مهندس انیس کریم نامه:اساتید راهنمای پایان 

 (5/19) ۀ عالیبا اخذ درج  “افزار(نرم -افزارسازی یک سیستم آزمایشگاه زبان)سختطراحی و پیاده” نامه:عنوان پایان. 

 :از بیست. )پانزده و دوازده صدم( 12/15 معدل فارغ التحصیلی 

  

 :متوسطه 
 (1371-1367) .ریاضی فیزیک، دبیرستان نمونه تربیت بیرجند 

 ( در آزمون ورودی دبیرستان نمونه تربیت سال 2کسب رتبه دو )1367. 

http://www.mhkhosravi.ir/


 2صفحۀ 

 

 در دانشگاه بیرجند اجرایی سوابق کار
 

 7  استخدام در دانشگاه بیرجند.: 1378آذر 

  بیرجند دانشگاهمسئول واحد رایانه معاونت آموزشی :  84تا بهمن  78آذر. 

  دانشگاه بیرجند مسئول اداره آموزش دانشکده مهندسی:  86تا  84بهمن. 

 84  سیستم مدیریت دروس و استفاده از اندازی سازی، راهپیاده :91تاClaroline ها و دروس.برای مدیریت کالس 

 1386  : های آموزشی موردنیاز کارکنانتعیین دورهجهت بیرجند عضویت در کارگروه آموزشی مدیریت طرح و برنامه دانشگاه. 

 1387: دانشگاه بیرجند اندازی وب سایت آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده مهندسیسازی و راهطراحی، پیاده . 

  بیرجند معاون مدیر کل امور آموزشی دانشگاه:  90تا دی  87بهمن. 

  بیرجند سیستم اتوماسیون اداری دانشگاهاندازی و استقرار ۀ راهژمدیر پرو:  89تا اسفند  88مرداد . 

o منجر به تشویق درج در پرونده توسط رئیس دانشگاه. 

 1389  :افزار.و مشارکت فعال در استقرار این نرم افزار آموزشی گلستانعضویت در کمیتۀ منتخب مربوط به قرارداد نرم 

 88  هایمسئول کمیته انفورماتیک همایش: 91تا: 

 همایش ملی شناسایی الگو و پردازش تصویر ایراناولین ( 91)اسفند  (1

 همایش ملی هنر اسالمی( 90)آبان  (2

 .اولین همایش دوساالنه آسیبهای اجتماعی ایران (3

 .نوزدهمین همایش ساالنه مهندسی مکانیک ایران( 90)اردیبهشت  (4

 .های میان رشته ایاولین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش( 89)شهریور  (5

 .اولین همایش مطالعات ترجمه ایران( 89)اردیبهشت  (6

 .اولین همایش انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران( 88)اسفند  (7

 

 های بیرجندسوابق تدریس در دانشگاه
 

 1395- 1383:   گروه مهندسی کامپیوتر و در ناوری اطالعات فمقطع کارشناسی مهندسی نرم افزار و تدریس دروس کامپیوتر در

 :فناوری اطالعات دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

 ها، برنامه نویسی مقدماتی و ها، مفاهیم پایگاه دادههای عامل، طراحی الگوریتمای، سیستمهوش مصنوعی، سیستم های چندرسانه
 .پیشرفته

 

 1387-1383:  گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور بیرجنددر مقطع کارشناسی مهندسی نرم افزار تدریس دروس کامپیوتر در: 

 هاابی اطالعات، مفاهیم پایگاه دادههای عامل، ذخیره و بازیای، سیستمهای چندرسانههوش مصنوعی، سیستم. 

 

 1386-1378 :  گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاددر کارشناسی مهندسی نرم افزار کاردانی و طع امقتدریس دروس کامپیوتر در 

 :بیرجند اسالمی واحد

 هاهای عامل، ذخیره و بازیابی اطالعات، مفاهیم پایگاه دادهای، سیستمهای چندرسانههوش مصنوعی، سیستم. 

 

http://islamicartconf.ir/
http://islamicartconf.ir/
http://www.bcspi.com/
http://www.isme2011.ir/
http://www.plncir89.ir/
http://www.ncts2010.ir/
http://www.icredg.ir/
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 1388-1378 :  گاه گروه مهندسی کامپیوتر دانشسی نرم افزار مهندناپیوسته کارشناسی کاردانی و طع امقتدریس دروس کامپیوتر در

 :)و صنایع و معادن قدیم( بیرجند صنعتی

 ا، هها، ذخیره و بازیابی اطالعات، مفاهیم پایگاه دادههای عامل، طراحی الگوریتمای، سیستمهای چندرسانههوش مصنوعی، سیستم
 .برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته

 

 

 تألیفات
 

  :مقاالت پژوهشی مجالت 

1) Khosravi, M. H. and Safabakhsh, R. Human eye sclera detection and tracking using a 

modified time-adaptive self-organizing map. Pattern Recognition, 2008, 41(8), 2571-

2593.  

2) Khosravi, M. H. and Hassanpour H., Image denoising using anisotropic diffusion 

equations on reflection and illumination components of image. International Journal 

of Engineering-Transactions C: Aspects, 2014. 27(9): p. 1339-1348. 

3) Khosravi, M.H. and Hassanpour H., Model-based full reference image blurriness 

assessment. Multimedia Tools and Applications, 2016. 76(2): p. 2733-2748. 

4) Khosravi, M. and Hassanpour H., A Novel Image Structural Similarity Index 

Considering Image Content Detectability Using Maximally Stable Extremal Region 

Descriptor. International Journal of Engineering-Transactions B: Applications, 2017. 

30(2): p. 1233-1242. 

5) Khosravi, M.H., Hassanpour H., and Ahmadifard A., A content recognizability measure 

for image quality assessment considering the high frequency attenuating distortions. 
Multimedia Tools and Applications, 2017. 77(6): p. 7357-7382. 

6) Khosravi, M. H. A Pixon-based Image Segmentation Method Considering Textural 

Characteristics of Image, Journal of AI and Data Mining, Available Online from 24 

December 2017, DOI: 10.22044/JADM.2017.5988.1706. 

7) Khosravi, M. H. and Hassanpour H., Blind Quality Metric for Contrast-Distorted 

Images Based on Eigen-decomposition of Color Histograms. IEEE Transactions on 

Circuits and Systems for Video Technology, submitted on Jul 21, 2017. 

8) Khosravi, M. H. and Hassanpour H., Image Quality Assessment Using a Novel Region 

Smoothness Measure, Elsevier Journal of Visual Communication and Image 

Representation, submitted on March 16, 2017. 

9) Khosravi, M. H. and Hassanpour H., A New Paradigm for Image Quality Assessment 

Based on Human Abstract Layers of Perception, Elsevier Journal of Signal 

Processing: Image Communication, submitted on Jun 13, 2017. 

 

 ها:مقاالت پژوهشی کنفرانس 

1.  Khosravi, M. H., & Safabakhsh, R. (2005). Human eye inner boundary detection 

using a modified time adaptive self-organizing map. IEEE International Conference 

on Image Processing, 2005 (ICIP 2005), Italy, Genova. 
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2. Khayat, Omid, Hamid Reza Shahdoosti, and Mohammad Hossein Khosravi. "Image 

classification using principal feature analysis." Proceedings of the 7th WSEAS 

International Conference on Artificial intelligence, knowledge engineering and data 

bases. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 2008. 

3. Khayat, Omid, Hamid Reza Shahdoosti, and Mohammad Hossein Khosravi. Stable 

Relief in feature weighting. 7th WSEAS International Conference on artificial 

intelligence, knowledge engineering and data bases (AIKED’08), University of 

Cambridge, UK. 2008. 

از ماشین بردار ۀ سنی گوینده بکمک صدا با استفاده تعیین محدود“، پورمحمدحسین خسروی و محمد مهدی همایون .4

 .1382، تهران، دیماه 622-615، ص 1المللی فنّاوری اطالعات و دانش، ج. ، اوّلین کنفرانس بین“پشتیبان

یک مدل جدید مبتنی بر محور میانی برای توصیف اجزای چشم انسان در “، محمدحسین خسروی و رضا صفابخش .5

 .1384دانش، تهران، خرداد المللی فنّاوری اطالعات و ، دوّمین کنفرانس بین“ تصویر

روشی کارآمد جهت تقطیع مستقیم نواحی چشمی با استفاده از عملگرهای “،  محمدحسین خسروی و رضا صفابخش .6

 .1384المللی فنّاوری اطالعات و دانش تهران، خرداد ، دوّمین کنفرانس بین“ مورفولوژیک

 ا استفاده از فیلتر حداکثر تفاوت سطح تباینتقطیع مستقیم نواحی چشمی ب“، محمدحسین خسروی و رضا صفابخش .7

 .1384، تهران، آذردانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،های هوشمندهفتمین کنفرانس سیستم، “

حرکات چشم انسان با استفاده از نگاشت خودسازمانده تطبیقی و  تعقیب “محمدحسین خسروی و رضا صفابخش، .8

 .1384لمللی انجمن کامپیوتر ایران، تهران، بهمن ا، یازدهمین کنفرانس بین“مدیریت تغییرات

الگوریتم تقریب مرز چشم انسان با استفاده از داخلی مرزهای  استخراج “محمدحسین خسروی و رضا صفابخش، .9

 .1385، چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران، اردیبهشت “نگاشت خودسازمانده تطبیقی اشیاء مبتنی بر 

های رشدیابنده با کمک میدان استخراج نقاط آغازین مناسب جهت تخمین اولیۀ منحنی “محمدحسین خسروی، .10

 .1391، اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران، بیرجند، اسفند “بردار گرادیان 

 

 های پژوهشیمندیعالقه
 ،هوش مصنوعی 

 ای،های رایانههای متاهیوریستیک در بازیروش 

 بینایی ماشین پردازش تصویر و ، 

 های عصبی )بطور خاص نگاشت خودسازمانده کوهونن و تطبیقی(شبکه ، 

  ، شناسایی الگو 

 یادگیری ماشین ، 

 اطالعاتیهایکاوی و بانکداده 


