خالصه سوابق علمی
احساناله كبیر
بهمن 79

نشانی

 oتهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،ص .پ14111-174 .
 oپست الکترونیکkabir@modares.ac.ir :
اطالعات شخصی

 oزاده آبان  1339در تهران ،متاهل ،یک فرزند پسر و یک فرزند دختر.
تحصیالت

 oكارشناسی ارشد پیوسته ،مهندسی برق و الکترونیك ،معدل  ، 3/66دانشکده فنی ،دانشگاه
تهران ،آذر .64

 oدكتری ،مهندسی سیستمهای الکترونیك ،دانشگاه اسکس ،انگلستان ،اردیبهشت .67

 oموضوع رساله دكتری" :كاربرد اطالعات جانبی در بازشناسی آدرسهای پستی دستنویس".
زمینههای تخصصی

 oبازشناسی الگو ،بازشناسی متون چاپی و دستنویس ،تحلیل و بازشناسی تصویر مستندات.
سوابق كار
 oآذر  61تا آذر  ، 64دستیار پروژه تصویربرداری اولتراسونیك ،سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران.

 oاردیبهشت  67تا دی  ،97استادیار گروه الکترونیك ،بخش مهندسی برق ،دانشگاه تربیت
مدرس.

 oمرداد  97تا مرداد  ،27عضو مدعو شورای علمی پژوهشکده برق و کامپیوتر ،سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.

 oدی  97تا بهمن  ،21دانشیار گروه الکترونیك ،بخش مهندسی برق ،دانشگاه تربیت
مدرس.

 oبهمن  21تا کنون ،استاد گروه الکترونیك ،بخش مهندسی برق ،دانشگاه تربیت مدرس.

تدریس در دورههای كارشناسی ارشد و دكتری

 oبازشناسی الگو ،پردازش تصویر ،بینایی کامپیوتر ،روشهای نو در بازشناسی الگو،
بازشناسی ساختاری الگو ،تعامل انسان و ماشین.

تدریس در دوره كارشناسی

 oمدارهای منطقی ،ریزپردازنده ها ،معماری كامپیوتر.

راهنمایی رسالههای دكتری

 oبازشناسی متون چاپی فارسی ،رضا عزمی.1392 ،

 oبازشناسی برون خط كلمات دستنویس فارسی در یک مجموعه محدود ،کیوان مسروری،
.1397

 oکاربرد ویژگیهای وابسته به نوع تصویر در یک سامانه تعاملی بازیابی تصویر رنگی ،حسین
نظامآبادیپور.1323 ،

 oاستفاده از شکل کلی زیر-کلمات چاپی در بازیابی تصویر مستندات و بازشناسی متون
فارسی ،افشین ابراهیمی.1324 ،

 oتعیین موقعیت مطلق بازیکنان در زمین فوتبال ،کاوه کنگرلو.1324 ،
 oبازشناسی دستنوشته بر خط فارسی ،سید محمد رضوی.1321 ،

 oتركیب طبقه بند ها با تاكید بر گوناگونی آنها ،سید حسن نبوی كریزی.1321 ،

 oبازشناسی چهره مستقل از زاویه دید به روش اختالط خبرهها ،رضا ابراهیمپور.1326 ،
 oآشکارسازی بیدرنگ عیوب بافتی پارچه ،فرشاد تاجری پور.1329 ،

 oراهبرد جامع برای بازشناسی متن چاپی فارسی ،حسین خسروی.1329 ،
 oدودوییکردن وفقی تصاویر متنی آسیب دیده ،مرتضی ولیزاده.1371 ،
 oخواندن خودکار نقشههای دستی فرش ،منصور فاتح.1373 ،

 oبازنمایی و توصیف شکل زیر-کلمات چاپی فارسی ،هما داودی.1373 ،

 oبازشناسی دستنوشته برخط فارسی بر اساس سیگنالهای جداگانه افقی و عمودی ،وحید
قدس،

 oمحاسبات تقریبی در پردازش تصویر با مالحظات قابلیت اطمینان ،مهرناز مناجاتی،
.1374

 oاستفاده از افزونگی داده در بازشناسی کلمات در متون حجیم چاپی ،محمد رضا سهیلی،
.1374

 oبهبود تفکیکپذیری متن چاپی بر مبنای نتایج بازشناسی میانی ،علی عابدی.1371 ،

 oبکارگیری روشهای همجوشی ویژگی و همجوشی تصمیم برای بازیابی موسیقی چند
آوایی ،نسترن برجیان.1371 ،

 oجداسازی تککاناله سیگنالهای موسیقی با دو منبع در حوزه زمان ،محمد علی اعظمیان
جزی.1376 ،

 oبازشناسی کلمات دستنویس فارسی ،سید علی اصغر عباسزاده آرانی1376 ،
طرحهای تحقیقاتی

 oبازشناسی متون چاپی فارسی ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 1367 ،تا
.1391

 oبازشناسی حروف و ارقام فارسی دستنویس ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران،
 1397تا .1394

 oبازشناسی متون چاپی و حجم محدودی از كلمات دستنویس ،طرح ملی  1399 ،تا
.1323

 oبازیابی تصویر مستندات چاپی فارسی ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 1327 ،تا
.1323

