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مجموعه مقاالت دومین کنگرهی مشترک سیستمهای فازی و هوشمند.1117 ،
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دومین کنگرهی مشترک سیستمهای فازی و هوشمند.1117 ،
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ارائهی مدلی تلفیقی و جدید از دینامیک ابتال» در دومین همایش کاربرد ریاضیات و
تئوری کنترل در پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد.1111 ،
 سیدمصطفی کالمی هریس و حمید خالوزاده «بررسی شیوههای درمانی بهینه بیماری
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کنفرانس بین المللی کنترل ،اتوماسیون و ابزار دقیق.1111 ،
سایر انتشارات

 سیدمصطفی کالمی هریس« ،فیلترهای تکاملی تخمین توزیع :رهیافتی نوین در
فیلترینگ» به عنوان رسالهی دکترا.1131 ،
با معرفی  4الگوریتم جدید در حوزه فیلترینگ تکاملی و هوشمند





تخمینگر ازدحام ذرات یا ( Particle Swarm Estimatorبه اختصار )PSE
تخمینگر کلونی مورچگان یا ( Ant Colony Estimatorبه اختصار )ACE
فیلتر ذرهای با تطبیق ماتریس کوواریانس یا CMA-PF
فیلتر ژنتیک چندهدفه با مرتبسازی نامغلوب یا NSGF

 سیدمصطفی کالمی هریس« ،تحلیل یادگیری تقویتی در محیطهای مارکوف به صورت
دینامیکهای گسسته-زمان» به عنوان پایاننامهی کارشناسی ارشد.1117 ،
با بیان و اثبات قضیهای جدید در خصوص نوع خاصی از مسائل مارکوف ،برای اولین بار

 سیدمصطفی کالمی هریس« ،هوش جمعی» به عنوان سمینار کارشناسی ارشد.1111 ،
مروری بر الگوریتمها و مباحث هوش جمعی ،به همراه مقدمهای کامل بر مفاهیم و روشهای بهینهسازی

پروژههای انجام شده و جاری
فرادرس ()FaraDars
با نام پیشین متلبسایت ()MatlabSite

کدسرا ()CodeSara
LPCC

بخش برنامهنویسی

نخستین پروژه علمی-آموزشی انبوه و آنالین ایران ،در زمینه هوش مصنوعی ،برنامهنویسی ،مهندسی کنترل،
پردازش تصویر ،نگارش آکادمیک و موضوعات دانشگاهی دیگر (نشانی سایت)www.faradars.org :
این پروژه یک موتور جستجوی هوشمند کدهای منبع است ،که کتابخانه عظیمی از کدها و برنامههای
علمی پرکاربرد را به کاربران ارائه میدهد (نشانی سایت)www.codesara.ir :
پروژهای برنامهنویسی است که در واحد تحقیق و توسعهی شرکت گسترپژوه (مستقر در تبریز) ،و با
استفاده از زبان برنامهنویسی  Visual Basic .Netانجام گرفته است LPCC .سیستمی سختافزاری-
نرمافزاری است که در شرکت مذکور تولید میشود و در دفاتر مخابراتی مورد استفاده قرار میگیرد.

عضویتها
بنیاد ملی نخبگان ایران
زبانها
 انگلیسی :خوب
 ترکی (آذری) :زبان مادری
 فارسی :عالی
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سخنرانیها و تجارب تدریس
سخنرانیها و دورههای آموزشی
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 دوره آموزشی برنامهنویسی متلب ،فرادرس ،اردیبهشت .1131
 دوره آموزشی بهینهسازی مقید ،فرادرس ،فروردین و اردیبهشت .1131
 دوره آموزشی نگارش متون آکادمیک با استفاده از  ،LaTeXفرادرس ،فروردین .1131
 کارگاه آموزشی روشهای بهینهسازی تکاملی و هوشمند ،برگزار شده در یازدهمین کنفرانس
سیستمهای هوشمند ایران ،تهران ،اسفند .1131
 کارگاه آموزشی بهینهسازی چندهدفه تکاملی ،برگزار شده در یازدهمین کنفرانس سیستمهای
هوشمند ایران ،تهران ،اسفند .1131
 دوره آموزشی جامع  51روش بهینهسازی هوشمند ،فرادرس ،پاییز .1131
 کارگاه آموزشی روشهای بهینهسازی تکاملی و هوشمند ،برگزار شده در پانزدهمین کنفرانس
دانشجویی مهندسی برق ایران ،کاشان ،شهریور .1131
 کارگاه آموزشی سیستمهای فازی در متلب ،برگزار شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی
برق ایران ،کاشان ،شهریور .1131
 دوره آموزشی پردازش تصویر در متلب ،فرادرس ،مرداد .1131
 دوره آموزشی کاربرد متلب در مهندسی کنترل ،فرادرس ،مرداد .1131
 دوره آموزشی سیستمهای فازی در متلب ،فرادرس ،تابستان .1131
 دوره آموزشی شبکههای عصبی رقابتی در متلب ،فرادرس ،تیر .1131
 دوره آموزشی شبکههای عصبی در متلب ،فرادرس ،خرداد .1131
 دوره آموزشی حل مسائل مهندسی صنایع در متلب ،فرادرس ،اردیبهشت .1131
 دوره آموزشی الگوریتم رقابت استعماری در متلب ،فرادرس ،اسفند .1130
 دوره آموزشی بهینهسازی چندهدفه ،فرادرس ،اسفند .1130
 دوره آموزشی الگوریتم ژنتیک در متلب ،فرادرس ،بهمن .1130
 دوره آموزشی الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ،فرادرس ،بهمن .1130
 دوره آموزشی کاربرد متلب و الگوریتمهای فرا ابتکاری در متلب ،برگزار شده در دانشکده مهندسی
صنایع ،دانشگاه تهران ،پاییز .1130
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صفحه  1از 1

سید مصطفی کالمی هریس

 کارگاه آموزشی شبکههای عصبی مصنوعی در متلب ،برگزار شده در چهاردهمین کنفرانس دانشجویی
مهندسی برق ایران ،کرمانشاه ،شهریور .1130
 دوره آموزشی کاربرد متلب در مهندسی صنایع ،برگزار شده در دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد
واحد تهران جنوب ،زمستان .1113
 گارگاه آموزشی سیستمهای فازی و کاربردهای آنها در پزشکی ،برگزار شده در مرکز تحقیقات علوم
اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دی .1113
 دوره آموزشی کاربرد متلب و متاهیوریستیکها در مهندسی صنایع ،برگزار شده در دانشکده
مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تابستان .1113
 سمینار یادگیری تقویتی ،برگزار شده در گروه مهندسی کنترل ،دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی ،به عنوان بخشی از سمینارهای دورهای گروه مهندسی کنترل ،بهار .1111
 گارگاه آموزشی شبکههای عصبی و کاربردهای آنها در پزشکی ،برگزار شده در مرکز تحقیقات علوم
اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،زمستان .1111

آموزشهای آنالین و الکترونیکی

 ارائه بیش از  110ساعت ویدئوی آموزشی در فرادرس ،با موضوعات:







برنامهنویسی
بهینهسازی هوشمند
سیستمهای عصبی
سیستمهای فازی





داده کاوی
مهندسی کنترل
پردازش تصویر
نگارش آکادمیک

مهارتها و قابلیتها
برنامهنویسی











( C#سی شارپ) C++ ،VB .NET ،PHP ،VB 6،و MATLAB

برنامهنویسی حرفهای با استفاده از
کامال مسلط به فنون برنامهنویسی شیئگرا
برنامهنویسی پیشرفتهی سیستم عامل ویندوز
طراحی و توسعهی برنامههای کاربردی همه منظوره و تخصصی
طراحی برنامههای مرتبط با سختافزار
برنامهنویسی برنامههای مرتبط با پایگاه داده
طراحی کنترلها و کامپوننتهای سفارشی
طراحی برنامههای نصب و راهاندازی استاندارد
طراحی و برنامهنویسی شبیهسازهای (سیموالتورهای) گرافیکی

کاربری کامپیوتر

 کاربری پیشرفتهی نگارشهای مختلف سیستم عامل ویندوز
 کاربری پیشرفتهی نرمافزارهای:
 oبستهی نرمافزاری آفیس ،شامل نرمافزارهای  Visio ،Excel ،Wordو PowerPoint
 oنرمافزارهای گرافیکی  Photoshopو Illustrator
 oنرمافزار پردازش سیگنالهای صوتی Audition
 oنرمافزار حرفهای ریاضی MATEMATICA
 oبسته نرمافزاری  LaTeXبرای نگارش متون علمی و آکادمیک

متفرقه

 آهنگسازی و اجرای موسیقی
 سرایش اشعار به زبانهای فارسی و آذری

