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 مهدی حبیب زاده مطلق

- 

- 
- 

 

 : عالقهزمینه های مورد 
 های نالسیگ پردازش داده، پایگاه یتمدیر ،بینایی ماشین تصویر، پردازش ماشین، یادگیری افزار، نرم توسعهمدیریت کالن داده، 

 و حرفه ای.کادمیک آس ودر تدریس و آماری تحلیل و تجزیه اطالعاتی،

 

 : نگاهی به رزومه
 کانادا کبک، مونترال، دانشگاه کنکوردیا، علوم کامپیوتر، یدکتر 

 کانادا کبک، مونترال،  ،ونی اقکالج  برنامه نویسی و پایگاه داده، مدرک تخصصی 

 و مدلسازی داده ساختمان الگو، شناسایی کاوی، داده ماشین، یادگیری ، تصویر پردازش در سابقه سال پنج از بیش 

  دانشجویانو مشاوره  به عنوان مدرس  "سال سابقه تدریس پنجبیش از" 

  و سیستم های کالن داده از سه سال سابقه کار بر روی تجزیه و تحلیل داده های بزرگبیش 

 سی پالس پالس و در سیستم عامل های لینکوس و ویندوز  –متلب  -جاوا –در محیط های پایتون  برنامه نویسی 

  و مانگو دیبیکاساندرا  –اوراکل مدیریت پایگاه داده بر روی 

 زبان مادری( ( و فارسیمهارت حرفه ای کامل) فرانسه ، انگلیسی مهارت های ارتباطی در زبان( 

  نهاد ریاست جمهوری ایران ایرانی غیر مقیمو دانشمندان  نخبگان سامانه عضو 
 

 : تحصیالت و آموزش

 ،(و یادگیری ماشین  )پردازش تصویر علوم کامپیوتر دکتری مهندسی  

o  ،کبک،کانادا مونترال، دانشگاه کنکوردیا،دانشکده مهندسی نرم افزار و علوم رایانه 

 اورکل( –جاوا  پایگاه داده)مدیریت  رنامه نویسی و ب کالج ، مدرک حرفه ای 

o  کانادا کبک، مونترال، ،ونی اق ولتی دکالج 

 پیشرفته( مهارت زبان فرانسه نامه، گواهی(  

o کانادا  کبک، مونترال، ،بوا دو بوالنژ  کالج 

 (دیجیتال و پردازش تصویر  )برق الکترونیک   مهندسی ،کارشناسی ارشد  

o   ایران تهران، ایران، علم و صنعتدانشگاه.  

 برق الکترونیک مهندسی  ،کارشناسی 

o ،ایران تهران، دانشگاه شاهد 
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 : مقاالت آکادمیک
  : در حال اماده سازی مقاله 

 M. Habibzadeh, A. Krzyżak, and T. Fevens. Feature Selection using RS-HDMR and Branch & 

Bound Algorithms for White Blood Cell Classification in Low Resolution Images. In preparation 

to: A biomedical Elsevier Journal (In progress).  

 : (July 2016) مقاالت چاپ شده تا این تاریخ 
 M. Habibzadeh, A. Krzyżak, and T. Fevens. Comparative Study of Feature Selection for White 

Blood Cell Differential Counts in Low Resolution Images. ANNPR, Conference of Artificial 

Neural Networks in Pattern Recognition, volume 8774 of Lecture Notes in Artificial Neural 

Networks in Pattern Recognition, pages 216 -227.Springer, 2014.  
 

 M. Habibzadeh, A. Krzyżak, and T. Fevens. White blood cell differential counts using 

convolutional neural networks for low resolution images. ICAISC, 12th International Conference 

on Artificial Intelligence and Soft Computing, volume 7895 of Lecture Notes in Computer Science, 

pages 263- 274. Springer, 2013. 
 

 M. Habibzadeh, A. Krzyżak, and T. Fevens. Comparative Study of Shape, Intensity and Texture 

features and Support Vector Machine for White Blood Cell Classification. Journal of Theoretical 

and Applied Computer Science.7(1):20 -35, 2013. 
 

 M. Habibzadeh, A. Krzyżak, and T. Fevens. Analysis of white blood cell differential counts using 

dual-tree complex wavelet transform and support vector machine classifier. International 

Conference on Computer Vision and Graphics, volume 7594 of Lecture Notes in Computer 

Science, pages 414- 422. Springer, 2012. 
 

 Krzyżak, T. Fevens, M. Habibzadeh, and L. Jelen. Application of pattern recognition techniques 

for the analysis of histopathological images. Computer Recognition Systems 4, volume 95 of 

Advances in Intelligent and Soft Computing, pages 623- 644. Springer, 2011. 
 

 M. Habibzadeh, A. Krzyżak, and T. Fevens. Application of pattern recognition techniques for the 

analysis of thin blood smear images. Journal of Medical Informatics & Technologies., 18(1):29- 

40, 2011.  
 

 M. Habibzadeh, A. Krzyżak, T. Fevens, and A. Sadr. Counting of RBCs and WBCs in noisy normal 

blood smear microscopic images. SPIE Medical Imaging, volume 79-63, 2011. 
 

 : تجربیات حرفه ای و آکادمیک

 ،تا  4931از بهمن  -ایران  و سازمان های حرفه ای در دانشگاه علوم رایانه  مشاور، مجری و درسم سخنران

 امروز 

o دانشگاه تربیت معلم شهید شاهرود،  صنعتی مشهد، دانشگاه فردوسی دانشگاه تهران، دانشگاه با همکاری

واحد یادگار  اسالمی آزاد دانشگاه ایران، ملی نفت شرکت آموزش مرکز دانشگاه شاهد، ،دانشگاه الزهرا رجایی،

حقیقات مخابرات مرکز ت رویان، شناختی زیست و بنیادی های سلولپژوهشگاه  صنعتی، مدیریت سازمان ،امام

 ثغیا  عالی آموزش موسسه ایوانکی،غیر انتفاعی   دانشگاهطات رادیویی، ایم مقررات و ارتبسازمان تنظایران، 

 المللی بین کنفرانس )دومین، موسسه اموزش عالی کسری رامسرکاشانی جمشید الدین
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 –کامپیوتر  علوم و برق مهندسی در پژوهشی نوین های یافته

-جاوا-زبان برنامه نویسی پایتون یادگیری ماشین، پردازش تصویر، در زمینه های کالن داده، رامسر (، 

 پایگاه داده اوراکل

o آنالیز دیتا، یادگیری ماشین و پردازش تصویر  محوریتبا  کارشناسی ارشد دانشجویی و داوری پروژه های مشاوره 

 کوردیانکاه دانشگ نرم افزار مهندسی و رایانه علوم دانشکده  در افزار نرم طراح یاری، استاد ،محقق ، 

 4931تا شهریور  4911از شهریور   -کانادا، مونترال

 تحقیق و بررسی کالن داده و یادگیری  اجرایی و تئوریک های جنبه روی تحقیق بر :و پژوهش تحقیق

تحلیل و بررسی روش های با  ،دیتا ، مدل های تخمین یادگیری ماشین و شناسایی الگو –پردازش تصویر  عمیق،

  مدل سازی بین ورودی و خروجی تحلیل حساسیت عمومی دیتا، نظارت و بدون نظارت،
 
 تصاویر از استفاده با خونی لکه دهنده تشکیل های سلول و عناصر بندی کالسه :اپایان نامه دکتر 

 ماشین یادگیری و تصویر پردازش های روش و میکروسکوپی دیجیتال

o و یادگیری ماشین تصویر پردازش روش های 

o و تصاویر میکروسکوپی پزشکی ) آزمایش سی بی سی( ایه خون شناسیشنایی با مفاهیم پآ  

o و یا در بعد باال محدودتعداد  و کیفیت شده،کم گم های داده تحلیل و بررسی 

o (گزینش و استخراج)کالن داده  مقیاس در های ویژگی تحلیل و بررسی 

o  شبکه عصبی کانولوشن( شبکه هایی نظیر ) عمیق یادگیریتحلیل و بررسی 

o و لینکوس  ویندوز متلب  در سیستم عامل سی پالس پالس، ،برنامه نویسی درمحیط های پایتون 

o  و متلب  "آر"بهره گیری از ابزارهای محاسبات اماری نظیر 

o زیر یادگیری ماشین و پردازش تصویر نظیرکتابخانه های  استفاده و آشنایی با  : 

OpenCV2  ، scikit-learn  ،  pylearn2، Keras  ، Caffe  ،  matplotlib ،NumPy & SciPy 

o    کالن داده مانند : فرم های  پلت  در بررسی تقسیم دیتاHadoop Data Analysis وApache Spark 

o     ( در باره ی پردازش تصویررجوع به گوگل اسکوالرچاپ هفت مقاله و کنفرانس علمی  ) 
 

 در علوم در دانشکده مهندسی نرم افزار و علوم رایانه  دانشگاه کنکوردیا   :کمک استاد و حل تمرین 

آمار و احتمال برای علوم کامپیوتر، ریاضیات برای علوم کامپیوتر، شناسایی الگو، یادگیری ماشین و  :رایانه و ریاضی

 برنامه های کاربردی تحت وب 

  برگزاری کارگاه های اموزشی در زمینه استفاده از نرم افزار لتکس  های آموزشی:کارگا هبرگزاری

دانشگاه مک  –دانشگاه مونترال  –در انجمن های دانشجویی دانشگاه های سطح شهر مونترال  ) دانشگاه کنکوردیا 

 گیل( 

 
 علمی مجالت مقاالت داور: 

 IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, BMC Medical 

Imaging, AI and Data Mining 
 

 (و قراردادی پیمانی شغل)تجاری و تحصیلی های پروژه در داده پایگاه و افزار نرم دهنده توسعه -  

https://scholar.google.ca/citations?user=nxLklXMAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.ca/citations?user=nxLklXMAAAAJ&hl=en
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 شامل نویسی برنامه های زبان نویسی برنامهPython،C++ ،JAVA،SQL ، PHPوHTML  

  پایگاه داده شامل مدیریت SQL Server, Oracle.  

 با محیط های  آشناVisual studio,  IntelliJ IDEA, NetBeans, Eclipse, SQL Plus, 

Sublime Text 3 , Flash Mx, Dreamweaver, PyCharm, ... , 

 

 تا  خرداد  4911از شهریور   - ایران تهران، کاربردی علمی دانشگاه در و مخابرات کامپیوترعلوم   مدرس

4911  

o راهنمایی و مشاوره دانشجویان در حال تحصیل -مخابراتی و ریاضی،انفورماتیک متنوع دروس تدریس- 

 حرفه ای آموزش های فعالیت مثل برنامه فوق های سازماندهی و شرکت درفعالیت

 

  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  در شبکه های مخابراتی  توسعه و تحقیق تیمکارشناس- 

 4911تا تیر ماه  4911ادریبهشت 

o  در صنعت مخابرات پیشرو تجهیزات و تکنیک روی بر تحقیق  

o  های فنی مخابراتی  پروپوزال های بسته تصحیحو   یآمار های داده تحلیل و سازی آماده 

o  شبکه و پیشنهادات فنی کاربران مختلف سطوح های نیاز تعیین 

o  سطوح میانی  های پروژه مالی امور و فنی ریزی برنامه به مربوط هایی قرارداد تنظیم و پروژهفنی  مشاور 

o  تجربه کارMS Project, Linux, SQL server ,R    

 

 : مهارت های استفاده از رایانه
 

 Linux, Microsoft Windows سیستم های عامل:

  .Office Package, LaTeX, Flash Mx, and Photoshop:عام یدنرم افزار های کاربر

  .C++, Python, Java, HTML 5, JavaScript, and PHPزبان های برنامه نویسی:

 : SQL Server, Oracle, Cassandra, MangoDBپایگاه داده مدیریت

  :MATLAB, R, WEKA نرم افزار های مهندسی

  GitHub :پروژه  کنترلابزار 
 

 : سایرتجربیات
 

 مرکز و کتابفروشی زاگرس، کتابخانه در غیر انتفاعی مانند همکاری و دولتی غیر های سازمان با همکاری 

 مونترال،کبک،کانادا -، ایرانیان   فرهنگی

 کانادا کبک، مونترال،-کنکوردیا دانشگاه در (غیرآکادمیک)ها  سمینار و ها گردهمایی در حضور 

 های افزار مرن بسته مورد در هایی توصیه ،ارتباطاتی موثر های استراتژی و اشنایی با سیستم مدیریت پروژه رهبری

 آشنایی حرفه ای با  سیستم عامل لینوکس ، ) پیشرفته( شش سطح زبان فرانسه مکالمه ،افیس

 قابل ارجاع در صورت نیاز   :مراجع


