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سوابق آموزشي


کارشناسي ارش ::رشته مهندسي کامپيوتر  ،گرايش هوش مصنوعي  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  ،فارغ
التحصيل سال ، 68رتبه اول دوره .



کارشناسي :رشته مهندسي کامپيوتر  ،گرايش سخت افزار  ،دانشگاه غيرانتفاعي سجاد  ،فارغ التحصيل سال
68



پايان انهم کارشناسي ارش:
" سيستم ترکيبي ديداري /شنيداري تشخيص گفتار مبتني بر مدل"  ،دانشکده فني مهندسي  ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد مشهد  ،به راهنمايي دکتر پوررضا و با مشاوره دکتر راحتي سال دفاع :زمستان  ، 68درجه کسب
شده  :عالي



پايان انهم کارشناسي
شبيه سازي ربات هاي فوتباليست ( سايز بزرگ)  ،دانشکده فني مهندسي  ،دانشگاه غير انتفاعي سجاد  ،به
راهنمايي مهندس باوفا ي طوسي ،سال دفاع:تابستان 68



ردوس گذران:ه ش:ه رد م طقع کارشناسيارش:

بينايي ماشين( دکتر پوررضا)  ،شبکه هاي عصبي ( دکتر راحتي )  ،روشها و سيستمهاي فازي ( دکتر رجبي ) ،
شناسايي آماري الگو ( دکتر راحتي ) ،مباحث ويژه در مهندسي کامپيوتر( دکتر يعقوبي ) ،پردازش تصوير (
دکتر پوررضا)  ،شناسايي گفتار ( دکتر راحتي )  ،هوش مصنوعي پيشرفته ( دکتر اکبرزاده ).



مقاالت کنفرانسي
 -1معارف دوست ريحانه و شبنم شادرو" ،1۹۳8 ،طراحي و پياده سازي سيستم خبره فازي جهت ارزيابي
کيفي عملکرد آموزشي در مقطع ابتدايي" ،نخستين همايش بين المللي مديريت آموزشي ايران ،تهران.
 -2زهرا اميري ،سميه جعفري؛ شبنم شادرو و محمدحسين يغمايي مقدم" ،1۹۳۱ ،قطعه بندي فازي
تصوير" ،دومين همايش فناوري اطالعات ،حال ،آينده ،مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد.
 -۹شبنم شادرو و سمانه عليخان زاده" ،1۹6۳ ،يک رهيافت تطبيق پذير براي حل مساله ازدحام در شبکه
حسگر بي سيم" ،چهارمين کنفرانس داده کاوي ،تهران.
 -8شبنم شادرو،زهرا اکبري و الهه غالمزاده پهلوان" ،1۹6۳ ،کنترل جامع قطعه ي کالچ به کمک پردازش
تصوير" ،ششمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ،اصفهان ،دانشگاه اصفهان.
 -5شبنم شادرو و حميدرضا پوررضا" ،1۹6۱ ،سيستم شناسايي ديداري -شنيداري گفتار برپايه
مدل" ،پنجمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ،تبريز ،دانشگاه تبريز.
 -8شبنم شادرو ،ريحانه معارف دوست ،مهدي يعقوبي و حميد رضا پوررضا "،1۹68 ،تقطيع تصاوير با

استفاده از تخمين مولتي فرکتال ،آنتروپي و خوشه بندي فازي " ،اولين کنگره مشترک سيستم هاي
فازي و سيستم هاي هوشمند ،مشهد ،دانشگاه فردوسي مشهد.
 -۱شبنم شادرو ،صديقه ايلدر آبادي ،مينا فخلعي و حميدرضا پوررضا" ،1۹68 ،دسته بندي گوجه فرنگي

با استفاده ازSVM ، MLPو ،" LVQاولين کنگره مشترک سيستم هاي فازي و سيستم هاي
هوشمند ،مشهد ،دانشگاه فردوسي مشهد.
 -6ريحانه معاارفدوسات ،شابنم ،شاادر و " ، 1۹66،بررساي ساه نموناه کااربرد داده کااوي در فنااوري
اطالعات"  ،دومين همايش منطقه اي فناوري اطالعات و صنعت،مشهد.
 -۳شبنم ،شادرو ،ريحانه معارفدوست " ، 1۹66 ،آشکار سازي چشم در تصاوير رنگي"  ،دومين همايش
منطقه اي فناوري اطالعات و صنعت,مشهد.
 -1۱شبنم ،شادرو ،ريحانه معاارفدوسات " ، 1۹66 ،شناساايي لاب براسااس انادازه گياري سارخي"  ،دوماين
همايش منطقه اي فناوري اطالعات و صنعت ،مشهد.

11""Offline signature recognition base on contour let transform
,M.Fakhlai,SH.Shadroo,R.Maarefdoost,H.R.Pourreza, ICMLC2009.


سوابق کاري :
عضو هيات علمي گروه کامپيوتر نرم افزار  ،تاريخ استخدام 1۹66
تدريس دروس در يک سال گذشته  :سيستم عامل  ،زبان اسمبلي  ،مباني برنامه نويسي  ،مدار منطقي



تجربيات کاري

 عضو انجمن سيستم هاي هوشمند ايران.
 عضو انجمن بينايي ماشين

 همکاري با مجتمع فني تهران.
 همکاري با الکتريک خودرو شرق
 تدريس در دانشگاه سجاد

 ندريس در دانشگاه جامع علمي کاربردي صنعت هوانوردي

