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دکترا دوره به مربوط موارد
١٣٨٣ سال در دولت وقت سیاستهای با که بودم گرفته پذیرش تحصیل ادامه جهت اوتاوا اه دانش از اینجانب
هوش گرایش در ایران صنعت و علم اه دانش در ٨٣ بهمن در شد. منتف خارج به دانشجو اعزام عدم بر مبن

هستند. مزین ناصر دکتر و فتح محمود دکتر آقایان اینجانب راهنمای اساتید شدم. پذیرفته مصنوع

گذرانیده�ام دکترا دورۀ در که دروس

تصویر پردازش { عصبی ه�های شب {
اتفاق فرآیندهای { خبره سیستم�های و دانش مهندس {

و ال آماری شناسائ { شده توزیع مصنوع هوش {
ماشین بینایی { رقم نالهای سی پردازش {

پیشرفته عصبی ه�های شب {

رساله موضوع

�باشد. م برتر» وضوح های تکنی از استفاده با ویدئو کیفیت «بهبود اینجانب پروژۀ شدۀ تصویب عنوان

فعل کارهای
به کم رساله موضوع تعیین دالیل به �باشم. م خود پروژۀ روی بر کار مشغول اوقات بیشتر حاضر حال در
زیر موضوعات در من فعل کارهای و مطالعات عمده کردم. کار نیز ری دی موضوعات روی و انجامید طول

�باشد: م
(Image Registration) تصویر NHHHثبت (Super Resolution) برتر NHHHوضوح

(Panorama) عریض IMHHتصاویر (3D-Reconstruction) سه�بعدی IMHHبازسازی

(Fusion) تصاویر INHHترکیب (Stabilization) INHHپایدارسازی

ILHHزی�پرشین ILHHبهینه�سازی

و ال آماری IIHHشناسائ (Image Reconstruction) تصاویر IIHHبازسازی

وفق IIIHفیلترهای معکوس IIIHمسائل
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پژوهش طرح�های
یافته پایان سبزوار معلم تربیت اه دانش سایت وب سازی پیاده و طراح •
یافته پایان اه دانش دروس هفتگ ریزی برنامه خودكارسازی •
یافته پایان سبزوار معلم تربیت اه دانش ارزیابی و نظارت دفتر نیاز مورد برنامه سازی پیاده و طراح •
داوری حال در �ها ماه گروه رفتار مبنای بر خوشه�بندی •
داوری حال در بصری رمزنگاری •

تدریس سابقه
مدرسه. در الس هم آموزان دانش به ریاض تدریس با سال ١٠ سن از تدریس شروع •

. کارشناس دوره و راهنمایی دوره در خصوص کالس صورت به تدریس ادامه •
اه دانش – سبزوار و کاشمر واحد اسالم آزاد اههای دانش در ١٣٧۶ سال از کامپیوتر دروس تدریس

سبزوار نور پیام اه دانش و معلم تربیت
•

شده: تدریس دروس
پیشرفته برنامه�سازی { برنامه�سازی و کامپیوتر مبان {

چندرسانه�ای محیط�های { داده�ها ساختمان {
MATLAB نرم�افزار با آشنایی { وریتم�ها ال طراح {

عامل سیستم { کامپیوتری گرافی {
داده�ها اه پای { ماشین زبان و ساختمان {

شده برگزار کارگاههای و �ها سخنران
کاشمر ریاض دبیران جلسۀ اینترنت، و اطالعات عصر ١٣٨٧

و ترافی کنفرانس هشتمین ، ترافی با مرتبط و تصاویر پردازش حوزۀ در شده انجام پروژ�ه�های بر مروری
نقل و حمل مهندس

١٣٨۶

سبزوار معلم تربیت اه دانش ، علم هیات اعضای جهت وب صفحات طراح آموزش دوره ١٣٨٣

سبزوار معلم تربیت اه دانش ان، مورچ اجتماع روش با بهینه�سازی ١٣٨٢

سبزوار معلم تربیت اه دانش ،DNA با محاسبه ١٣٨١

سبزوار معلم تربیت اه دانش ، علم هیات اعضای جهت اینترنت آموزش دوره ١٣٨١

سبزوار معلم تربیت اه دانش ، ژنتی وریتم�های ال بر مروری ١٣٨٠

سبزوار شهرستان برق، شرکت کارکنان جهت ویندوز آموزش دوره ١٣٧٩

گروه�ها در عضویت

• Member of the EURO Working group on Automated TimeTabling (WATT) hp://www.asap.cs.no.ac.uk/ASAP/wa/

• Member of the EU/ME the European apter on metaheuristics. hp://143.129.203.3/eume/php/eume.main.php

• Member of the EURO Special Interest Group on Cuing and Paing (ESICUP). hp://www.apdio.pt/sicup/

• Student member of IEEE. hp://www.ieee.org/

• Student member of ISIC (International Student Identification Card). hp://www.isic.ir/

• Member of the Parsi LATEẊ Group. hp://www.parsilatex.org/
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تألیفات
شده�اند. ذکر نزول ترتیب به و نشر تاریخ اساس بر تألیفات مورد در توضیحات

است. شده مشخص ایتالی حالت و پررنگ حروف با ISI مجالت نام تألیفات

حروف با مقاله انتهای در موضوع ،SCOPUS یا DBLP ،IEEE توسط مقاله بودن شده ایندکس صورت در
است. گردیده قید پررنگ

[1] Amintoosi, M., Fathy, M., and Mozayani, N., “Video resolution enhancement with persistance of
moving objects,” In International Conference on Image Processing, Computer Vision, and Paern
Recognition, (Las Vegas, USA), July 2009. Submied.

[2] Amintoosi, M., Fathy, M., and Mozayani, N., “OXYD-SIFT, an image registration approa based on
SIFT key-points,” International Journal of Inelligent Systems Tenologies and Applications,
p.13 pages, 2009. Submied.

[3] Amintoosi, M., Fathy, M., and Mozayani, N., “Precise image registration with structural similarity
error measurement applied to super-resolution,” EURASIP Journal on Applied Signal Processing,
p.13 pages, 2009. Revised version submied.

[4] Amintoosi, M., Fathy, M., and Mozayani, N., “Image registration for super-resolution using si key-
points,” In 17th Iranian Conference on Electrical Engineering, (Tehran, Iran), Iran Univ. of Science
and Tenology, May 2009. Accepted for oral presentation.

در برتر،“ وضوح در کاربرد با تصاویر ساختاری شباهت بر مبتن تصویر ”ثبت ن.، ، مزین و م.، ، فتح م.، ، امین�طوس [۵]
شده پذیرفته .١٣٨٨ اردیبهشت ایران، صنعت و علم اه دانش ایران)، (تهران، ایران، برق مهندس کنفرانس هفدهمین

. شفاه ارائه برای

[6] Amintoosi, M., Fathy, M., and Mozayani, N., “Regional varying image super-resolution,” In IEEE
International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization, (Sanya, China), 2009.
Accepted for oral presentation, Will be indexed by IEEE Computer Society.

�التک، فارس گروه زی�پرشین،“ در BTEX برای فارس �های سب از استفاده ”راهنمای م.، واحدی، و م. ، امین�طوس [٧]
.hp://wiki.parsilatex.org .١٣٨٧

کامپیوتر انجمن ساالنه کنفرانسمل چهاردهمین در ناحیه�ای،“ ”افزایشوضوح ن.، ، مزین و م.، ، فتح م.، ، امین�طوس [٨]
.١٣٨٧ اسفند امیرکبیر، اه دانش ایران)، (تهران، ایران،

کنفرانس پنجمین در متحرک،“ اشیاء با مواجهه برای برتر وضوح ماتریسدر تجزیه از ”استفاده ران، دی و ،م. امین�طوس [٩]
.١٣٨٧ تبریز، اه دانش ،١٧٢–١٧٨ صفحات ایران)، (تبریز، ماشین، بینائ و تصویر پردازش

[10] Amintoosi, M., Fathy, M., and Mozayani, N., “Reconstruction+synthesis: A hybrid method for multi-
frame super-resolution,” In (MVIP08) 2008 Iranian Conference on Maine Vision and Image Process-
ing, (Tabriz, Iran), pp.179–184, Tabriz University, 2008.

[11] Fathy, M., Mozayani, N., and Amintoosi, M., “Outlier removal for super-resolution problem using
QR-Decomposition,” In Proceedings of the International Conference on Image Processing, Computer
Vision, and Paern Recognition, (USA), pp.271–277, July 14-17 2008. Indexed by DBLP.

[12] Amintoosi, M., Fathy, M., Mozayani, N., and Rahmani, A., “A fish sool clustering algorithm: Ap-
plied to student sectioning problem,” Dynamics of Continuous Discrete & Impulse Systems,
series B: Applications and Algorithms, Vol.2, pp.696–699, December 2007. Post Proceeding of
LSMS2007, Life System Modeling and Simulation 2007, China.

[13] Amintoosi, M., Farbiz, F., and Fathy, M., “A QR Decomposition based mixture model algorithm for
baground modeling,” In ICICS2007, Sixth International Conference on Information, Communica-
tion and Signal Processing, (Singapore), pp.1–5, December 2007. Indexed by IEEE and SCOPUS.

مهندس كنفرانس هفتمین در تصادف،“ از یری پیش ی زمینه در شده انجام تحقیقات بر ”مروری ران، دی و م. ، فتح [١۴]
.١٣٨۵ اسفند تهران، ترافیك و نقل و حمل سازمان ایران)، (تهران، ایران، ترافیك و نقل و حمل
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در “، ترافی و ونقل حمل در شده سازی پیاده سیستمهای و ماشین بینائ کاربردهای بر ”مروری ران، دی و م. ، فتح [١۵]
.١٣٨۵ اسفند تهران، ترافیك و نقل و حمل سازمان (تهران)، ایران، ترافیك و نقل و حمل مهندس كنفرانس هفتمین

[16] Amiri, A., Fathy, M., Amintoosi, M., and SadoghiYazdi, H., “Modified quantized input variable step
size LMS, QX-VSS LMS algorithm applied to signal prediction,” In Proceeidings of 4th IEEE GCC
Conference, November 2007.

[17] Amiri, A., Fathy, M., M.Amintoosi, and Sadoghi, H., “A new quantized input RLS,QI-RLS, algorithm.,”
In ICCSA (3) (Gervasi, O. and Gavrilova, M. L., Eds.), Vol.4707 of Lecture Notes in Computer Science,
pp.495–506, Springer, 2007. Indexed by DBLP and SCOPUS.

[18] Amintoosi, M., SadoghiYazdi, H., M.Fathy, and Monsefi, R., “Using paern mating for tiling and
paing problems,” European Journal of Operational Resear, Vol.183, pp.950–960, 2007. In-
dexed by DBLP and SCOPUS.

[19] Amintoosi, M., Farbiz, F., Fathy, M., Analoui, M., and Mozayani, N., “QR-Decomposition-based Al-
gorithm for Baground Subtraction,” In ICASSP2007, IEEE International Conference on Acoustics,
Spee, and Signal Processing, (USA), pp.1093–1096, 2007. Indexed by IEEE and SCOPUS.

QIM زمان - ان م دادۀ اه پای از استفاده با چهره حالت ”شناسایی م.، ، فتح و م.، ، امین�طوس ه�.، �یزدی، صدوق [٢٠]
بهمن مشهد، فردوس اه دانش ایران)، (مشهد، ایران، تصویر پردازش و ماشین بینائ کنفرانس چهارمین در “،ITMI و

.١٣٨۵

[21] Fathy, M., Analoui, M., Mozayani, N., Amintoosi, M., and Farbiz, F., “A baground model initial-
ization algorithm based on QR-Decomposition,” In 4th Iranian Conference on Maine Vision and
Image Processing, (Mashhad, Iran), Feb 2007.

و ویدیویی تصاویر در حركت -زمان ان م پشته�سازیِ جدیدِ ”روش م.، ، فتح و م.، ، امین�طوس ه�.، �یزدی، صدوق [٢٢]
اسالم آزاد اه دانش ایران)، (گناباد، برق، مهندس مل کنفرانس اولین در چهره،“ حالت شناسایی در آن از استفاده

.١٣٨۵ گناباد، واحد

[23] Amintoosi, M. and Haddadnnia, J., “Feature selection in a fuzzy student sectioning algorithm,” Lec-
ture Notes in Computer Science, Vol.3616, pp.147–160, 2005. Indexed by DBLP.

[24] Amintoosi, M., Yazdi, H. S., and Haddadnnia, J., “Fuzzy student sectioning,” In PATAT04: Practice
and eory of Automated Timetabling, (USA), pp.421–424, Aug 2004.

معلم تربیت اه دانش ، تحقیق طرح گزارش “، اه دانش دروس هفتگ ریزی برنامه ”خودكارسازی ،محمود، امین�طوس [٢۵]
.١٣٨٢ سبزوار،

[26] Amintoosi, M., Monsefi, R., and Haddadnia, J., “Using paern mating for tiling and paing prob-
lems,” In Fih International Conference on Computer Sciences, Modeling, Computation and Opti-
mization in Information Systems and Management Sciences, (Metz,France), pp.97–104, Hermes Sci-
ence Publishing, July 2004.

سبزوار، معلم تربیت اه دانش .١٣٨٢ ، درس جزوه�ی برنامه�سازی،“ و کامپیوتر ”مبان م.، ، بیهق و م. ، امین�طوس [٢٧]
. ریاض گروه

مسئله حل در فازی تابع ی از استفاده با دانشجویان بهینه فازی ”کالسه�بندی ه�.، �یزدی، صدوق و م. ، امین�طوس [٢٨]
صفحات ایران)، (تهران، ایران، كامپیوتر انجمن كنفرانسساالنه نهمین در اه،“ دانش دروسهفتگ ژنتی برنامه�ریزی

.١٣٨٢ اسفند شریف، صنعت اه دانش ،٣۵٣–٢۴۵

[29] Monsefi, R. and Amintoosi, M., “A genetic-neuro algorithm for tiling problems with rotation and
reflection of figures,” Iranian Journal of Science and Tenology, Transaction B, Vol.26,
pp.693–700, December 2002. Indexed by ACM.

در ژنتیك،“ وریتم ال و عصبی های ه شب از استفاده با گوشه راست قطعات ”جورچین م.، ، امین�طوس و ر. ، منصف [٣٠]
بهمن ، بهشت شهید اه دانش ،٣٠۴–٢٩٨ صفحات ایران)، (تهران، ایران، کامپیوتر انجمن ساالنه کنفرانس پنجمین

.١٣٧٨

مشهد، ،٢–٣٣۵ صفحات ، ی و صفر مجله� در “،NP-Complete و NP-Hard مسائل بر ”مروری م.، ، امین�طوس [٣١]
سوم. شماره .١٣٧٩ بهار مشهد، فردوس اه دانش کامپیوتر، گروه ایران:
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عالقه مورد کاری زمینه�های
�کنم. م کار آن با مرتبط موارد روی پروژه موضوع خاطر به و گذرانیده�ام ٢٠ نمرۀ با دکترا دورۀ در را درس این ماشین بینائ

�باشد. م نیز مقوله این با مرتبط پروژه موضوع تصویر پردازش

است. بوده حوزه این در اینجانب ارشد کارشناس پروژۀ ترکیبیات بهینه�سازی

داشته�ام. مقاله چندین و پژوهش طرح ی زمینه این در کالس زمانبندی

مربوط باز متن نرم�افزارهای توسعۀ زمینۀ در و بوده ان سانا و و ن ا از خوشنویس در وش» » مدرکسط داری اینجانب
دارم. فعالیت�هایی �التک فارس گروه در فارس زبان به

فارس زبان و خط

سیستم�عامل�های در که است LATEX2ε بر مبتن ان رای و باز متن فارس حروف�چین سیستم ی زی�پرشین
�باشد م علم مستندات آماده�سازی برای مناسب بسیار گزینه�ای و داشته کارکرد قابلیت م و لینوکس ویندوز،
منتشر رسم صورت به التک معروف توزیع�های توسط اکنون هم زی�پرشین ١ نسخۀ .(hp://wiki.parsilatex.org)
است.) شده آماده زی�پرشین توسط حاضر (متن �شود. م

زی�پرشین

مهارت�ها
دارم: تجربیات زیر نرم�افزارهای و برنامه�نویس زبانهای زمینۀ در

برنامه�نویس زبانهای

FORTRAN, BASIC, COBOL, FoxPro, GPSS, C and C++, Assembly, Pascal, SQL, PHP, Java
and Java Script.

بسته�ها و نرم�افزارها

MATLAB, C++ Builder, Delphi, LATEX, Microso Office (Word, Excel, Access, OneNote, Visio,
OutLook, PowerPoint), Visual SVN, TortoiseSVN, WinEdt, TeXMaker, Notepad++,X EPersian,
FarsiTEX, BibTEX, FireFox, Joomla, NetBeans, MiKTeX, JACK and Some Others.

کرده�ام شرکت که کارگاههایی
شریف صنعت اه دانش کارلو، مونت شبیه�سازی ١٣٨۶

سبزوار معلم تربیت اه دانش عصبی، ه�های شب ١٣٨٣

سبزوار معلم تربیت اه دانش پایه، علوم در تحقیق روش آموزش دوره ١٣٨٢

موارد سایر
.١٨ معدل با ١٣٧۵ ورودی فردوس اه دانش کامپیوتر ارشد کارشناس دانشجویان بین در دوم رتبه •

نخبه دانشجوی عنوان به ١٣٨۵ سال در ایران صنعت و علم اه دانش در دکترا منتخب دانشجویان از ی
.١٨.٧۵ معدل با

•

طبق بر ترم دو در سبزوار معلم تربیت اه دانش ریاض گروه علم هیأت اعضای بین در امتیاز باالترین
دانشجویان. از اساتید ارزشیابی

•
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