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 نام دانشگاه / موسسه

 وضعیت استخدامی

 
 مرتبه علمی

 سایر استاد دانشیار استادیار مربی پیمانی قراردادی رسمی

         دانشگاه صنعتی همدان دانشگاه های دولتی

 کاربردی -دانشگاه جامع علمی
 

 
        

 دانشگاه آزاد
 

 
        

 سایر
 

 
        

 کمیته فناوری اطالعات و شهر هوشمند نام کمیته:

 عضو کمیته سمت در کمیته:

 تا کنون 1811، 1811تا  1831 مدت زمان عضویت:

 گرایش رشته تحصیلی مدارک تحصیلی
تاریخ اخذ 

 مدرک

دانشگاه محل 

 اخذ مدرک
 کشور محل اخذ مدرک

 ایران دانشگاه اصفهان 1831 افزارنرم مهندسی کامپیوتر  لیسانس

لیسانس فوق  1838 افزارنرم مهندسی کامپیوتر  
دانشگاه شهید 

 بهشتی 
 ایران

 1811 های پیچیدهسیستم آینده پژوهی دکتری
المللی امام بین

 خمینی
 ایران

 سوابق تحصیلی

 عضویت هئیت علمی در:

فرم ثبت اطالعات اساتید عضو کمیته مرکز 

 مطالعات

 مشخصات کمیته که در آن عضو هستید: 
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 سوابق پژوهشی، شغلی و مقاالت چاپ شده  و... را به مشروح توضیح دهید.

 مقاالت و انتشارات:

 1931، انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، "های پیچیدهپژوهی و سیستمآینده"ح. بشیری، ا. ناظمی،  .1

،  "++Visual Cنویسی مصور تحت ویندوز در آموزش گام به گام برنامه"ز طالع احمد، ح. بشیری،  .2

 1931انتشارات ناقوس، تهران، 

، فصلنامه ”های پیچیده آینده در سیستمارائه روش مهندسی “دهکردی، ح. بشیری )نویسنده مسئول(، ع. مبینی .9

 21۲ - 291، صص 193۱، زمستان ۱1پژوهشی راهبرد، شماره -علمی

های گذاری دانشگاهپژوهانه در سیاسترویکرد آینده"نژاد، ح بشیری، م حسینی مقدم، م صنیع اجالل، م ایران .۲

ی پژوهشی آموزش مهندسی ، فصلنامه علم"صنعتی مبتنی بر پویش محیطی روندهای جهانی آموزش عالی

 3۱ – 11۲، صص 1939، بهار 11ایران، سال شانزدهم، شماره 

 ثباتیبی بینیپیش در GARCH و SVR هایمدل مقایسه"وند، وند، ع. صادقی، ح. بشیری، ی. زهرهن. زهره .۱

 111 -191، صفحات 31، پائیز 9۲، سال نهم، شماره پژوهشی(-)علمی فصلنامه مطالعات انرژی، "نفت قیمت

، هیجدهمین کنفرانس "کارهاها و راهافزار در ایران: چالشتخمین تالش توسعه نرم"ح. بشیری، ی. یاوری،  .1

مقاله ممتاز کنفرانس جهت انتخاب شده به عنوان ) 31ملی ساالنه انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف، اسفندماه 
 ایران( چاپ در مجله علمی و پژوهشی انجمن کامپیوتر

همایش ملی محاسبات و اطالعات: ، "افزار: روندها و سرحدهای آیندهمهندسی نرم"ح. بشیری، ی. یاوری،  .1

 1932روندها و سرحدهای جدید، دانشگاه مالیر، بهمن ماه 

پژوهی، فصلنامه آینده ،"تکینگی یا مهارت افزار، نرم فناوری: زیرساخت، مدیریت"، حیدریا.  بشیری،ح.  .۱

 19 – ۱2، صص 1932سال دوم، شماره پنجم، زمستان 

، یازدهمین "ساز خودکار متون فارسی سازی نمایه طراحی و پیاده"موسوی، . کربالیی، ش. بشیری، ف. ح .3

 ۱۲المللی ساالنه انجمن کامپیوتر ایران، تهران،  کنفرانس بین

سازی معنایی پنهان در بازیابی ارزیابی مدل نمایه"معینی، . روحانی رانکوهی، ع. ارومچیان، م. بشیری، ف. ح .11

 ۱9المللی ساالنه انجمن کامپیوتر ایران، تهران،  ، دهمین کنفرانس بین"متون فارسی

، فصلنامه علمی ترویجی ترویج علم، سال چهارم، شماره چهارم، "آینده پژوهی: علم یا هنر؟"ح. بشیری، ا. حیدری،  .11

 ۱1 - 1۲، صص 1932بهار و تابستان 

استخراج نیمه خودکار رفتار اشیاء از متون بدون "م نصیری، ح بشیری، ، م منصوری زاده، ص طلیمیان .12

 1932نوزدهمین کنفرانس ملی ساالنه انجمن ایران، دانشگاه شهید بهشتی، اسفندماه ، "ساختار

علم، فناوری و گذاری پژوهی به عنوان ابزاری برای سیاستآینده"بشیری، . طبائیان، ح. حیدری، ک. ا .19

 31المللی مدیریت تکنولوژی، تهران، پائیز ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین "نوآوری

کنفرانس بین ، دوازدهمین "منش نمایی وب فارسی با استفاده از پیمایشگر وب صبا"بشیری، . رضوانیان، ح. ع .1۲

 ۱۱تی، اسفندماه المللی ساالنه انجمن کامپیوتر ایران، تهران، دانشگاه شهید بهش
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-، همایش آینده"مدار ارائه مدل توسعه اطالعاتی برای دستیابی به جامعه دانش"بشیری، . حسینی مقدم، ح. م .1۱

 ۱۱انداز توسعه ایران، دانشگاه امیرکبیر، خردادماه  پژوهی، فناوری و چشم 

، همایش دانشجویی ساالنه "کامپیوتریهای های نفوذ در شبکهبررسی راه"نیا، قوام. بشیری، م. یاراحمدی، ح. ح .11

 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر1۱مهندسی کامپیوتر، اردیبهشت 

 زبان متون خودکار بند طبقه یك ایجاد". 1931. بشیری حسن ختنلو، حسن پرچمی، مصطفی باشباغی، سامان .11

 الکترونیك شهر ملی همایش. "الکترونیك شهر دیجیتال های کتابخانه در استفاده منظور به فارسی

 در نهایی پاسخ تحلیل برای راهکاری ارائه". 1939. طلیمیان صفورا بشیری، حسن آباد، میرک زارع رضا محمد .1۱

 - یزد دانشگاه - فناوری و تحقیقات علوم، وزارت. "کوتاه پاسخ با هایپرسش برای پاسخ و پرسش هایسیستم

 کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده

91. Hassan Bashiri, Amir Nazemi, Ali Mobinidehkordi, “Futures Engineering in 

Complex Systems”, Foresight Journal (Scopus), Vol. 91 Issue: 3, pp.303-333, 

https://doi.org/9019901/FS-01-3093-0003 

30. H. Bashiri (Corresponding Author)، F. Oroumchian، “Assessment of Query 

Expansion based on Rocchio Approach in Persian Information Retrieval”، 

International Journal of Information Science and Technology، Volume 3، No. 9، 3001 

(ISI Paper) 

39. Yaeghoob Yavari, Hassan Bashiri (Corresponding Author), “Effort Estimation of 

Software Development: Depth View on IRAN Case”, American Journal of Software 
Engineering, 3093, Vol. 9, No. 9, 5-99 

33. M. Moghadam, H. Bashiri, A. Pourezzat, “Application of Chaos Theory in Futures 

Studies and Back Casting to Evaluate the Theory in Iran History”, Yeditepe 
International Research Conference on Foresight and Futures (YYIR-CoF99), August 

30 - 33, 3099, Istanbul 

33. M. Behshameh, H. Bashiri (Corresponding Author), “Evaluation of Clustering and 

Summarizing in Distributed Latent Semantic Indexing”، the 3nd IEEE International 

Conference on Information Management and Engineering (IEEE ICIME 3090)، April 

3090، China (Indexed by ISI) 

30. H. Bashiri، F. Oroumchian، A. Moeini، “Persian Email Classification based on 

Rocchio and K-Nearest Neighbor Approach”، In Proceedings of 93th 

Multidisciplinary Iranian Researchers Conference in Europe، Leeds، England، 3005 

35. M. Shokouhi، P. Chubak، F. Oroumchian، H. Bashiri، “Design and Implementation of 

Regional Crawling as a New Method”، In Proceedings of IADIS International 

Conference e-Society، Spain، 3000 

33. H. Bashiri، M. Rafaie-Jokandan، A. Nouri، A. Mokhtari، N. Jafari، F. Farahmand، 

“RoboSina6002 Team Description”، In Proceedings of the 90th International 

RoboCup Symposium (RoboCup’03)، Bremen، Germany، July 3003 

32. H. Zarrabi-Zadeh، H. Bashiri، M. Rafaie-Jokandan، and N. Kaviani “RoboSina6002 

Team Description”، In Proceedings of the 1th International RoboCup Symposium 

(RoboCup’05)، OSAKA، Japan، July 3005 
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31. H. Zarrabi-Zadeh، H. Bashiri، F. Amiri، M. Rafaie-Jokandan، S. Kafi and N. Kaviani 

“RoboSina6002 Team Description”، In Proceedings of the 1th International RoboCup 

Symposium (RoboCup’00)، Lisbon، Portugal، July 3000 

 

 های پژوهشیفعالیت

 تا کنون 19۱۱بنیان از های دانشهای فناورانه و شرکتداور و ارزیاب طرح 

  1931کارهای ایجاد امنیت شغلی کارکنان شرکت توزیع برق استان همدان، بررسی راه"مجری طرح پژوهشی 

 ۱۱تا  ۱2 دانشکده مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر، سینا )روبوسینا(،سرپرست تیم روبوکاپ دانشگاه بوعلی 

 های توسعه و آموزش و پژوهش ریزی کشور، مرکزنگری، سازمان مدیریت و برنامهعضو هیات علمی پژوهشی، گروه توسعه آینده
 1931 – 193۱نگری، تهران، آینده

  مرکز سیاست علمی های آنپژوهی و روش تدوین متون آموزشی جهت برگزاری کارگاه مبانی آیندههمکاری در طرح پژوهشی ،
 1939کشور، تهران 

  ،193۲ – 1939مجری طرح پژوهشی ارزیابی درونی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی همدان 

  ،1931همکار اصلی در طرح پژوهشی ارزیابی درونی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی همدان 

 سازی عضو تیم برنامهACM سازی ای برنامهطقهسینا در مسابقات من دانشگاه اصفهان و سرپرست تیم دانشگاه بوعلیACM 
 ۱2و  ۱1، 13، 1۱های  سال -غرب آسیا 

 سازی  مدیر و سرپرست سایت مسابقات برنامهACM  ،13استان اصفهان، اصفهان 

  ،193۲تا  1931مسئول المپیادهای علمی دانشگاه صنعتی همدان 

 

 های کاریتجربه
  تا کنون 19۱1عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه صنعتی همدان، ایران، مهرماه 

 تا کنون 1931ماه مدیر پژوهش دانشگاه صنعتی همدان، ایران، فروردین 

  کنون تا 1931وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات، تیرماه  کارگروه وام وجوه اداره شده استان همدان،عضو 

  و از مهرماه  1932فروردین تا  19۱1مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه صنعتی همدان، ایران، مهرماه مدیر گروه
 1931تا مهرماه  193۱

  تا کنون 1931رئیس مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی همدان، مهرماه 

 193۱تا  1939 الملل پارک علم و فناوری استان همدان، مردادماهمشاور امور بین 

 1939تا مردادماه  – 1932اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کبودرآهنگ، تیرماه مسئول راه 
  ،تا کنون 19۱۱عضو شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری همدان 

 1931تا  19۱1ماه  سینا، همدان، ایران، بهمنمدرس دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی 
های بازیابی هوشمند افزار، سیستمها، مهندسی نرمها، تحلیل و طراحی سیستم سازی پیشرفته، ساختمان دادهبان تخصصی، برنامه)دروس: ز

 اطالعات، شیوه ارائه مطالب علمی و فنی(

 تا شهریورماه  19۱2سینا، همدان، ایران، شهریورماه معاون مرکز رشد واحدهای فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه بوعلی
19۱۲ 

  مدیر پروژه، طراح و تحلیلگر سایت تجارت الکترونیکی زاگرسIT.com-www.Xagross ،19۱2، همدان 
  19۱2شرکت نیمه هادی عماد، تهران، ایران،  -مشاور مدیر پروژه شبکه جامع اطالع رسانی بازرگانی کشور 
 نمونه طرح جامع  تحلیلگر پروژهIT 19۱9 استان همدان 

http://www.xagross-it.com/
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 های  ناظر پروژه پرتال استان همدان و همچنین پروژه پایگاه اطالع رسانی صنعت و معدن استان به آدرس
www.hamedan.gov.ir  وwww.pasa.ir ،19۱2-19۱۱ 

 1منطقه  -روژه پرتال دانشگام پیام نور ناظر پ  .ac.ir1www.pnur 
 

 هاآوردها و تشویقدست
 211۲تا  2111بازیابی اطالعات، از سال  -میلواکی، دانشکده علوم کامپیوتر -در مقطع دکتری، از دانشگاه ویسکانسین بورسیه تحصیلی 

 1931استان همدان، هفته پژوهش و فناوری، آذرماه  فناور برتر 

 193۱استان همدان، هفته پژوهش و فناوری، آذرماه  فناور برتر 

  31، بهار 32، هفته آموزش، بهار دانشگاه صنعتی همدانمدرس منتخب 

  193۱و  1932، 1931های فناورانه ارسالی به پارک علم و فناوری همدان در در ارزیابی طرحداور برتر 

 1931، آذر 19۱۱دانشگاه صنعتی همدان، هفته پژوهش، آذر  پژوهشگر برتر 

  3۲المللی امام خمینی )ره(، آذر در مقطع دکتری، دانشگاه بیندانشجوی نمونه 

 المللی آزاد روباتیك آمریکا  سازی دو بعدی در سومین دوره مسابقات بین در شاخه شبیه تیمی رتبه اول(American Open 211۱)، 
 آتالنتا، آمریکا - ۱۲ماه  اردیبهشت

 المللی آزاد روباتیك آمریکا سازی دو بعدی در دومین دوره مسابقات بیندر شاخه شبیه رتبه اول تیمی(American Open 211۲) ،

 نیوارولئان، آمریکا - ۱9ماه اردیبهشت

 تهران۱2ر کشور )حلی کاپ(، اسفندماه سازی دو بعدی در دومین مسابقات روباتیك سراسدر شاخه شبیه رتبه اول تیمی ، 

 اوزاکا، ژاپن۱۲ژاپن، تیرماه  211۱در مسابقات جهانی روبوکاپ  رتبه پنجم تیمی ، 

 تهران۱۲ماه  سازی دو بعدی در سومین دوره مسابقات روباتیك سراسر کشور )حلی کاپ(، اردیبهشتدر شاخه شبیه رتبه دوم تیمی ، 

 سازی دو بعدی در مسابقات جهانی روبوکاپ پرتغال در شاخه شبیه رتبه پنجم تیمی(RoboCup 211۲) لیسبون، پرتغال۱9، تیرماه ، 

 از سازمان "نگاری برای نوآوریآینده"جهت شرکت در کارگاه  دریافت گرانت مسافرت ،Comstechآباد، زمستان ، پاکستان، اسالم

31 

  سازی در مسابقات برنامه تیمی 11رتبهACM 13تیم شرکت کننده، تهران  ۱3یا، در بین منطقه غرب آس 

 19۱9، ریال 111/111/91کارشناسی ارشد توسط دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی و اخذ پژوهانه مبلغ  نامه منتخبپایان 

 
 

 

 

و پژوهش های شورای  روابط عمومی مرکز مطالعات

 اسالمی شهر همدان

http://www.hamedan.gov.ir/
http://www.hamedan.gov.ir/
http://www.pasa.ir/
http://www.pnur6.ac.ir/

