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 تحقیقاتی های زمینه

 حسی رایانش و ماشین و انسان هوشمند ارتباط 

 محاسباتی هوش و ماشین یادگیری 

 رایانشی زبانشناسی 

 پژوهشی سوابق

 0830 - 0831 - سینا، بوعلی دانشگاه فاوا، حوزه در فارسی انگلیسی دوزبانه وردنت توسعه طرح مجری 

 0833 - 0831 پرورش، و آموزش وزارت ابتدایی، دوره در ایرانی آموزان دانش پایه واژگان شناسایی ملی طرح همکار 

o ) خوارزمی المللی بین جشنواره هجدهمین کاربردی، تحقیقات دوم رتبه جایزه برنده طرح ( 

 0833 - 0831 سنجش، سازمان اند، شده پر دستی صورت به که فرمهایی اتوماتیک بازخوانی طرح همکار 

 0 – 0833 اصفهان، دانشگاه فارسی، دستنویس کلمات از محدودی حجم بازشناسی ملی طرح همکار 

 تدریس سوابق

 تاکنون 0830 تویسرکان، فنی دانشکده سینا، بوعلی دانشگاه اطالعات، فناوری مهندسی کارشناسی تخصصی دروس 

 تاکنون 0833 سینا، بوعلی دانشگاه مهندسی، و فنی دانشکده مصنوعی، هوش ارشد کارشناسی تخصصی دروس 

 تاکنون 0833 سینا، بوعلی دانشگاه مهندسی، و فنی دانشکده ، کامپیوتر مهندسی تخصصی دروس 

 تاکنون 0833 همدان، صنعتی دانشگاه ، کامپیوتر مهندسی تخصصی دروس 

 0 – 0831 بهشتی، شهید دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده ، کامپیوتر علوم تخصصی دروس 

 اجرایی سوابق

 5 از 1 صفحه

 0835 شهریور دانش، و اطالعات فناوری المللی بین کنفرانس هشتمین علمی دبیر 

 تاکنون 0830 - تویسرکان، فنی دانشکده اطالعات فناوری کامپیوتر مهندسی گروه مدیر 

 تاکنون 0838 سینا، بوعلی دانشگاه فناوری واحدهای رشد مرکز تخصصی شورای عضوای 

 ]تاریخ ترتیب به[ شده منتشر آثار

 کتاب
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 ایرانای،  کودکاان  زبان از فارسی پایه واژگان زاده، منصوری محرم کاظمی، دستجردی محمدرضا دادرس، محمد زاده، نعمت شهین [. 0 ]

 مدرسه، انتشارات

 0830 تهران،

 - پژوهشی علمی مجالت در شده منشتر مقاالت

 - فارسی الف

 - پژوهشهای نشریه ،"فاوا حوزه انگلیسی فارسی تطبیقی متنی پیکره " نصیری، .م و زاده منصوری .م دشتبانی، .ش [. 0 ]

 0838 ، 3 شماره تطبیقی، زبانشناسی

 0830 ناجا، اطالعات فناوری نشریه فارسی، گفتار روی از احساس بازشناسی زاده، منصوری محرم و حمیدی مینا [. 1 ]

 گیری اندازه" محسنی .م و زاده منصوری .م رسولزاده، .ی اصیلیان، .میرزایی،ه .ر خوانین،.ا مرتضوی، .ب.س کنعانی، .م [. 8 ]

 0833 ، 053 - 058 صص 8 شماره نطامی، طب ،"پوتین طراحی در آن اهمیت و دیجیتال تصویربرداری کمک به پا ابعاد

 به انسان پای ابعاد گیری اندازه مقایسه" زاده؛ منصوری .م رسولزاده، .ی میرزایی، .ر خوانین،.ا مرتضوی، .ب.س کنعانی، .م [. 1 ]

 0833 شده، پذیرفته ایالم، دانشگاه پژوهشی علمی مجله "دیجیتال برداری تصویر و دستی روش

 ویدیویی تصویر از استفاده با انسان احساس بازشناسی برای ای خبره سیستم" کبیر؛ .ا و چرکری مقدم .ا.ن زاده، منصوری . م [. 5 ]

 0835 سال دوم، شماره ایران، کامپیوتر انجمن کامپیوتر، مهندسی و علوم مجله ،"چهره

 - انگلیسی ب

[0]. Navraan, Mina, Nasrollah Moghadam Charkari, and Muharram Mansoorizadeh. "Automatic 

Facial Emotion Recognition Method Based on Eye Region Changes." Information Systems & 

Telecommunication: 110. 

[1]. Hossein Bayat, Mostafa Rastgo, Moharram Mansouri Zadeh, Harry Vereecken, Particle size 

distribution models, their characteristics and fitting capability, Journal of Hydrology, Volume 513, 

Part 8, October 1105, Pages 331-333, ISSN 1111-0931, http://dx.doi.org/0100109/j.jhydrol.11050130193. 

[8]. Farhadian, Maryam, Hossein Mahjub, Jalal Poorolajal, Abbas Moghimbeigi, and Muharram 

Mansoorizadeh. "Predicting 5-Year Survival Status of Patients with Breast Cancer based on 

Supervised Wavelet Method." Osong public health and research perspectives 5, no. 9, pp 811-881, 

1101. 

[1]. Farhadian, Maryam, Hossein Mahjub, Abbas Moghimbeigi, Jalal POOROLA, and Muharram 

Mansoorizadeh. "A Gene Selection Method for Survival Prediction in Diffuse Large B-Cell Lymphomas 
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Patients using 0D Discrete Wavelet Trans¬ form." Iranian Journal of Public Health 18, no. 3, pp 0130-

0133, 1101. 

 5 از 8 صفحه

[5]. Davtalab, Reza, Mir Hossein Dezfoulian, and Muharram Mansoorizadeh. "Multi-Level Fuzzy Min-

Max Neural Network Classifier.", IEEE Transaction on Neural Networks and Learning Systems, to 

appear,0-0, 1101. 

[9]. Aliabadi, Mohsen, Rostam Golmohammadi, Muharram Mansoorizadeh, Hassan Khotanlou, and 

Abdoreza Ohadi. "Development of an empirical model for noise prediction in typical industrial 

workrooms based on artificial neural networks.” Noise & Vibration Worldwide 11, no. 01, 3-10., 1108. 

[3]. Aliabadi, M., Golmohammadi, R., Khotanlou, H., Mansoorizadeh, M., & Salarpour, A., 

Development of a Noise Prediction Model Based on Advanced Fuzzy Approaches in Typical Industrial 

Workrooms. Journal of Research in Health Sciences, 01(0),1108. 

[3]. Aliabadi, Mohsen, Rostam Golmohammadi, and Muharram Mansoorizadeh. "Objective approach 

for analysis of noise source characteristics and acoustic conditions in noisy computerized embroidery 

workrooms." Environmental monitoring and assessment, 0-01, 1108. 

[3]. M.Aliabadi, R. Golmohammadi, M. Mansoorizadeh, H. Khotanlou, and A. Ohadi Hamadani. "An 

empirical technique for predicting noise exposure level in the typical embroidery workrooms using 

artificial neural networks." Applied Acoustics 31, no. 8, pp 891-831, 1108. 

[01]. M. Hamidi, and M. Mansoorizadeh. "Emotion Recognition from Persian Speech with Neural 

Network.", International Journal of Artificial Intelligence & Applications (IJAIA), Vol.8, No.5, 1101. 

[00]. Mansoorizadeh, Muharram, and Nasrollah Moghaddam Charkari. "Multimodal information 

fusion application to human emotion recognition from face and speech." Multimedia Tools and 

Applications 1301, 133-133. , 1101. 

 خارجی و داخلی علمی کنفرانسهای به شده ارائه مقاالت

 - فارسی الف

 الگوریتم و مفاهیم بین معنایی روابط از استفاده با متون تقلب تشخیص نصیری، محمد و زاده منصوری محرم طاهری، زهرا [. 0 ]

DTW ، 0831 شریف، صنعتی دانشگاه رایانشی، شناسی زبان ملی همایش سومین 

 و مفاهیم بین معنایی وابستگی درخت از استفاده با متون تقلب تشخیص نصیری، محمد و زاده منصوری محرم طاهری، زهرا [. 1 ]

DTW ، 0831 شریف، صنعتی دانشگاه رایانشی، شناسی زبان ملی همایش سومین 

 نخستین ، فاوا، تخصصی حوزه برای متنی پیکره ساخت و طراحی نصیری، محمد و زاده منصوری محرم دشتبانی، شکوفه [. 8 ]
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 . 0830 سمنان، فارسی، زبان و خط المللی بین کنفرانس

 بر مبتنی روشهای ای مقایسه مطالعه قمصری، زاده طبیب امید و زاده منصوری محرم مهر، نیک هومان پور، فرهمند زینب [. 1 ]

 سمنان، فارسی، زبان و خط المللی بین کنفرانس نخستین نوشتاری، سبک اساس بر زبان فارسی نویسنده تشخیص در یادگیری

0830 . 

 فارسی نویسنده هویت تشخیص سیستم یک سازی پیاده و طراحی زاده، منصوری محرم مهر، نیک هومان پور، فرهمند زینب [. 5 ]

 . 0831 ایران، کامپیوتر انجمن کنفرانس هفدهمین زبان،

 بی های شبکه در کانال به دسترسی برای منصف و کارا مکانیسمی زاده، منصوری محرم و نصیری محمد پرچمی، مصطفی [. 9 ]

 . 0831 ایران، کامپیوتر انجمن کنفرانس هفدهمین ، 311000 محلی سیم

 5 از 1 صفحه

 متون سازی خالصه برای فازی استنتاج سیستم بر مبتنی رویکرد یک ارائه زاده، منصوری محرم ختنلو، حسن تقدیری، الهام [. 3 ]

 . 0831 ایران، فازی های سیستم کنفرانس یازدهمین فارسی،

 اولین خارجی، و ایرانی امضای ی مقایسه و عصبی شبکه از استفاده با امضا تشخیص زاده، منصوری محرم افراسیابی، لقا مه [. 3 ]

 0833 کردستان، دانشگاه سنندج، ایران، اطالعات فناوری دانشجویی کنفرانس

 Nelder-Mead ساازی  بهینه بر مبتنی شده توزیع رگراسیون زاده، منصوری محرم و چرکری مقدم نصراله مرندی، جلیلی پریسا [. 3 ]

Simplex چهاردهمین قدیم، جدید های داده تداخل از ناشی خطای رفع منظور به سیم بی حسگر های شبکه در – 

 0833 امیرکبیر، صنعتی دانشگاه تهران، ایران، کامپیوتر انجمن ساالنه کنفرانس

 – کنفرانس چهاردهمین فارسی، زبان به احساس تصویری صوتی داده پایگاه چرکری، مقدم نصراله و زاده منصوری محرم.] 01 ]

 0833 امیرکبیر، صنعتی دانشگاه تهران، ایران، کامپیوتر انجمن ساالنه

 سومین عبارت، بازنویسی از استفاده با MPEG1 پروتکل آزمون های داده تولید جلیلی، سعید و زاده منصوری محرم.] 00 ]

 0839 مشهد، فردوسی دانشگاه مشهد، دانش، و اطالعات فناوری المللی بین کنفرانس

 چهره، ویدیویی تصویر روی از احساس شناسایی خبره سیستم کبیر، اله احسان چرکری، مقدم نصراله زاده، منصوری محرم.] 01 ]

 0831 شریف، صنعتی دانشگاه تهران، ایران، کامپیوتر انجمن ساالنه کنفرانس نهمین

 - انگلیسی ب

[0]. Hemmati, Navid Baradaran, Omid Tabibzadeh, and Muharram Mansoorizadeh. "Adaptation of 

universal dependencies to specific grammars: The case of Persian dependency grammar." 

Information and Knowledge Technology (IKT), 1109 Eighth International Conference on. IEEE, 1109. 
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[1]. Bathaeian, NargesSadat, and Muharram Mansoorizadeh. "Induction of decision trees by looking 

to data sequentially and using error correction rule." Information and Knowledge Technology (IKT), 

1109 Eighth International Conference on. IEEE, 1109. 

[8]. Mansoorizadeh, Muharram, et al. "Author Obfuscation using WordNet and Language Models—

Notebook for PAN at CLEF 1109." CLEF 1109 Evaluation Labs and Workshop–Working Notes Papers. 

CEUR-WS. org. 1109. 

[1]. Mansoorizadeh, Muharram, et al. "Multi feature space combination for authorship clustering." 

CLEF, 1109. [5]. Davtalab, R., Parchami, M., Dezfoulian, M. H., Mansourizade, M., & Akhtar, B., “M-

FMCN: modified fuzzy min-max classifier using compensatory neurons.”, In Proceedings of the 00th 

WSEAS’00, pp. 33-31, 1101. 

[9]. M. Mansoorizadeh and N. M. Charkari, "Hybrid Feature and Decision Level Fusion of Face and 

Speech Information for Bimodal Emotion Recognition," in CSI's International computer conference 

(CSICC1113) Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran., 1113. 

[3]. P. Marandi, M. Mansooriazdeh, and N. Charkari, "The Effect of Re-sampling on Incremental 

Nelder-Mead Simplex Algorithm: Distributed Regression in Wireless Sensor Networks," in Wireless 

Algorithms, Systems, and Applications, 1113, pp. 111-180. 

[3]. M. Mansoorizadeh and N. M. Charkari, "Bimodal person-dependent emotion recognition 

comparison of feature level and decision level information fusion," in Proceedings of the 

 5 از 5 صفحه

0st ACM international conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments 

Athens, Greece: ACM, 1113. 

[3]. M. Mansoorizadeh and N. M. Charkari, "Speech Emotion Recognition: Comparison of Speech 

Segmentation Approaches," in IKT'13 Mashad, Iran, 1113. 

[01]. M. Mansoorizadeh and N. M. Charkari, "Recognizing Facial Expression form Face Image 

Sequences Using an Expert System," in Proceedings of the Second Workshop on Information 

technology and Its Disciplines (WITID 1111), Kish Island, Kish - Iran 1111.__ 

 

 

 

 

 

 (79و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان)اسفند روابط عمومی مرکز مطالعات


