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 .17رسول عسگریان ،حسین خسروی ،الگور یتمی تمام خودکار و مقاوم در برابر سایه برای تخمین سرعت و ابعاد خودروها
از روی تصاویر دوربینهای نظارتی جاده ،مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر1399 ،
 .18رسول عسگریان ،حسین خسروی ،علیرضا احمدی فرد ،تخمين سرعت و ابعاد خودرو به كمك كاليبراسيون مبتني بر
شناسايي تعدادي خودروي رايج توسط شبكه  ،VGGمجله مهندسی برق دانشگاه تبر یز1399 ،
 .19رسول عسگریان ،حسین خسروی ،تشخیص ابعاد و سرعت خودرو از ویدئوی در یافتی از دوربین کالیبره نشده ،نشريه
مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران1398 ،
 .20م .عبداللهی ،ح .خسروی  ،طراحی و پیاده سازی سامانه بی درنگ آشکارسازی و شناسایی پالک خودرو در تصاویر
ویدئویی ،فصلنامه علمی-پژوهشی پردازش عالئم و داده ها ،زمستان 97
 .21ا .ارجمند ،م .گردویی ،ح .خسروی ،س .ایزدپناه ،تحلیل تجربی اثر میزان کرنش بر ضرایب ناهمسانگردی ورق
آلومینیوم  6061با استفاده از روش آنالیز تصاویر دیجیتال ،مکانیک سازه ها و شاره ها ،شماره 1395 ،6
 .22ا .بایسته ،ع .احمدی فرد ،ح .خسروی ،روش دو مرحله ای برای بازشناسی کلمات دستنوشته فارسی به کمک بلوک
بندی تطبیقی گرادیان تصویر ،فصلنامه پردازش عالئم و داده ها ،شماره  ،1394 ،25ص 28-15
 .23م .صدیقی ناو ،ع .سلیمانی ،ح .خسروی ،کاهش ویژگی توسط توده ذرات دودویی برای بازشناسی ارقام دستنویس
فارسی ،سیستمهای هوشمند در مهندسی برق ،سال پنجم ،شماره اول ،1393 ،ص 68-57
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 روشی سر یع و کارآمد برای حذف سایه خودروهای متحرک بمنظور تخمین،1396 ، خسروی. عسگر یان دهکردی و ح. ر.39
 سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های،محدوده دقیق خودرو در تصاویر در یافتی از دوربین جاده ای
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SPIS03_024.html
 شناسایی خودکار ابعاد خودروها بر اساس ویدیوی،1396 ، ارفع الرفیعی. خسروی و س. ح، عسگر یان دهکردی. ر.40
 انجمن ماشین، اصفهان، دهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران،در یافتی از دوربین کنار جاده ای

بینایی و پردازش تصویر ایران  -دانشگاه صنعتی اصفهانhttps://www.civilica.com/Paper-ICMVIP10- ،
ICMVIP10_007.html
 .41خ .نور یان ،و ح .خسروی ،1396 ،تعیین هویت بالدرنگ چهره با استفاده از ویژگی های مکان فرکانس چهره در
مجموعه های بزرگ ،سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند ایران ،شاهرود ،دانشگاه صنعتی

شاهرودhttps://www.civilica.com/Paper-SPIS03-SPIS03_028.html ،
 .42م .ا .طلوع ،ع .احمدی فرد ،ح .خسروی ،رفع اعوجاج هندسی از اسناد فارسی با استفاده از اطالعات هندسی خطوط،
24امین کنفرانس برق ،اردیبهشت  ،1395شیراز
 .43م .عبداللهی ،ح .خسروی ،طراحی و پیادهسازی سامانهی بالدرنگ آشکارسازی و شناسایی همزمان چند پالک خودرو
در تصاویر ویدئویی ،کنفرانس یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر ،شهریور  ،1394تهران

(شهید بهشتی)
 .44م .ر .غریب ،ح .خسروی ،بهبود تطابق استریو در سطح ویژگی با استفاده از گوشه یابی ،دومین کنفرانس بین المللی
بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ،اسفند  ،1393گیالن
 .45م .قویدل ،ح .خسروی ،شناسایی عالئم ی و رانندگی در صحنه های واقعی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان،
ششمین کنفرانس فن آوری اطالعات و دانش ،1393 ،شاهرود
 .46ا .ذوالفقاری ،ح .خسروی  ،روشی سریع در بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ترکیب ویژگی لبه و رنگ،
هشتمین همایش ملی برق و توسعه پایدار ،بهمن  ،1392مشهد
 .47ح .عرب یارمحمدی ،ع .احمدی فرد و ح .خسروی ،پایگاه داده تصاویر کم کیفیت زیرکلمات فارسی برای ارزیابی
الگوریتمهای بازشناسی ،دوازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران ،1392 ،بم ،ص864-860 :
 .48ح .خسروی ،م .شهرکی ،شناسایی هوشمند عالئم ترافیکی با استفاده از ویژگیهای مبتنی بر گرادیان ،هشتمین کنفرانس
ماشین بینایی و پردازش تصویر ،1392 ،زنجان ،ایران
 .49ف .فرج زاده اصل ،ع .سلیمانی ایوری ،ح .خسروی ،روش جدیدی برای طبقه بندی الگو ،بر پایه ابرجعبههای فازی
 ،Min-Maxیازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران ،1391 ،دانشگاه خوارزمی کرج
 .50و .زارعی ،ا .معروضی ،ح .خسروی و ع .قنبری ،تعیین هویت نویسنده با استفاده از اختالط خبرهها و به کارگیری
الگوریتم  PCAجهت کاهش ویژگیها در متون دستنویس فارسی ،نخستین کنفرانس پردازش خط و زبان فارسی،

 1391سمنان
 .51ح .خسروی ،معرفی ساختار جدیدی برای شبکهی عصبی توابع پایهای شعاعی ،کنفرانس  1390 ،MVIPدانشگاه علم و
صنعت تهران
 .52ح .خسروی ،ا .کبیر ،معرفی دو ویژگی سریع و كارآمد برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی .کنفرانس بینایی ماشین
و پردازش تصویر ،1385 ،ص 1131-1126
 .53ح .خسروی  ،ا .کبیر ،بازشناسی متن چاپی فارسی بر مبنای جداسازی هوشمند ،کنفرانس فناوری اطالعات و دانش
 ،1386مشهد
 .54ح .خسروی ،ا .کبیر ،یافتن زاویه چرخش سند مبتنی بر زوایای خطوط متن با استفاده از عملگر مورفولوژی ،کنفرانس
فن آوری اطالعات و دانش  ،1386مشهد

پایان نامه ها
.1

رسوول عسوگر یان دهکردی (" ،)1398تخمین ابعاد و سررتت خودروها با اسرتفاده از ویدئوی در یافتی از دوربین کنار جادهای" ،رسواله
دکتر ی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،حسین خسروی

.2

کمیل مهرگان (" ،)1398فرا تفکیک سواز ی پالک خودرو به کمک رشوته تصواویر ویدئو" ،پایان نامه کارشوناسوی ارشود ،دانشوگاه صونعتی
شاهرود ،حسین خسروی (مشاور)

 .3محمود محمدزاده (" ،)1398طراحی و سراخت یک باز ی ویدئویی تعاملی برای دسرتگاه های اندرویدی با طبقه بند آبشرار ی" ،پایان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،حسین خسروی
 .4امین گلناری ( 23دی " ،)1397طراحی و پیاده سرراز ی سررامانه نمایش اطالتات اسرراتید با اسررتفاده از تشررخیص چهره و واقعیت
افزوده" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،حسین خسروی
 .5صووفورا قاسوومیان ( 25دی " ،)1397پیادهسرراز ی یک واسررا انسرران و ماشرین با اسررتفاده از حرکت چشررپ و پلک زدن" ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،حسین خسروی
 .6محمدجواد طهماسوبی (شوهریور " ،)1397مدلسراز ی سرهبعدی محیا داخلی به وسریله سرنسرور کینکت" ،پایان نامه کارشوناسوی ارشود،
دانشگاه صنعتی شاهرود ،حسین خسروی
 .7فر یدا سوعیدیان نوقابی (شوهریور " ،)1397طراحی و شربیهسراز ی یک تقویتکننده کپنویز کپتوان برای آشرکارسراز ی سریگنال QRS
قلب" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،محمد رضا اشرف ،حسین خسروی
 .8خشووایار نور یان ( 14شووهریور " ،)1396احراز هویت چهره با اسررتفاده از ویژگیهای مکان و فرکانس تصررویر در مجموتههای بزرگ"،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،حسین خسروی
.9

سوید امیر آقایان (بهمن " ،)1396تعیین بیدرنگ سررتت وسرائن نقلیه بر روی یک برد توسرعه بر مبنای پردازنده ی  ARMبا اسرتفاده
از پردازش ویدیو" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،حسین خسروی

 .10محمدجواد صوفرزاده قاضویانی (بهمن " ،)1396آشرکارسراز ی و بازشرناسری پالک خودروهای ترانز یت با رویکرد سرلسرله مراتبی مبتنی بر
ویژگی های گرادیان" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،حسین خسروی
 .11ساسان رشیدی ( 12بهمن " ،)1395قرائت خودکار تجهیزات نمایش آنالوگ با استفاده از پردازش تصویر" ،کارشناسی ارشد ،راهنما
 .12مهدی مقیمی ( 12بهمن " ،)1395ردیابی بالدرنگ اشیاء با استفاده از پردازش مواز ی" ،کارشناسی ارشد ،راهنما
 .13جواد خاکشوور کامه علیا ( 18بهمن " ،)1395طراحی و پیادهسراز ی سرامانه تشرخیص پالک سرر یع در بسرتر اندروید" ،کارشوناسوی ارشود،
راهنما
 .14شاهین روحانیان ( 14اسفند " ،)1395تشخیص تیب ظروف یکبار مصرف در خا تولید به کمک پردازش تصویر" ،راهنما
 .15سوعید ارفع الرفیعی( ،بهمن " )1395اسرتخرا

خودکار پارامترهای داخلی و خارجی دوربین های کنار جاده به منظور تشرخیص ابعاد

واقعی خودرو" ،راهنما
 .16احمد مصویبی 29( ،تیر " )1395تشرخیص و طبقه بندی بی درنگ نوع ،رنگ و جهت حرکت خودروهای واقع بر سرح

جاده در یک

دنباله ویدیویی" ،راهنما
 .17علی برقی " )94/11/28( ،استخرا

ویژگی مناسب از سیگنال گفتار جهت تشخیص ناهنجاریهای تارهای صوتی" ،مشاور

 .18سید امیر حسین فرزانه (" ،)94/04/20الگوریتپ ابرپیکسن بهینه شده در چهارچوب بینایی فردمنظر" ،راهنما
 .19میترا عبداللهی ( " ،)94/06/29طراحی و پیاده سرازی سرامانه بالدرنگ آشرکارسرازی و شرناسرایی پالک خودرو در تصراویر ویدئویی"،
راهنما
 .20محمد سلطان محمدی (" ،)94/06/17تشخیص سرتت خودرو با استفاده از یک دوربین" ،راهنما
 .21حسین سعیدی (" ،)94/06/30احراز هویت با استفاده از چهره در مجموته بزرگی از تصاویر افراد" ،راهنما
 .22نسوویم اسووماعیلی (" ،)94/06/31طراحی و پیاده سرراز ی كنترل كننده فاز ی مود لغزشرری برای ردگیر ی مسرریر و تعادل ربات تعادلی
دوچرخ" ،راهنمای دوم
 .23امید ارجمند (" ،)94/06/30تحلین تجربی تنش و كرنش در فرایندهای شرر ن دهی ورق های فلز ی با اسررتفاده از پردازش تصرراویر
دیجیتال" ،مشاور
 .24مهودی اکبری (" ،)93/11/29اسرررتفراده از روش هرای بهینره سررراز ی ازدحرا ررات برای انتخراب ویژگیهرای بهینره جهرت تشرررخیص
می روكلسیفی یشن ها در تصاویر مامروگرافی" ،مشاور
 .25علیرضا فخری نوش آبادی (" ،)93/11/29تشخیص دستنوشته برخا فارسی با روی رد تجز یه ای" ،مشاور
 .26محمد امین طلوع بیدختی (" ،)93/11/27رفع اتوجا
اطالتات هندسی خحوط متن" ،مشاور

های فتومتر یك و هندسری در تصراویر به كمك اطالتات روشرنایی پس زمینه و

 .27محمدرضا غریب سامی ( " ،)93/11طراحی و پیاده سازی الگوریتپ بالدرنگ تحابق استریو در سح

ویژگی" ،راهنما

 .28مصطفی گلزاده حمزه کانلو (" ،)93/11/25ناحیه بندی تصاویر اسناد پیچیده فارسی به بلوك های متن ،ش ن و جدول" ،راهنما
 .29علیان نژاد (" ،)93/11نهان نگاری به کمک تبدین  ،"DCTدانشگاه آزاد ،راهنما
 .30مسعود قویدل ( " ،)93/06آشکارسازی و شناسایی تالئپ ی و رانندگی با استفاده از شبکههای تصبی و انحباق الگو" ،راهنما
 .31علیرضا نیکنام (" ،)93/07طراحی کنترلر تصبی برای کنترل میزان  H2Sدر فرایند بازیابی سولفور" ،راهنمای دوم
 .32بهزاد سرشاد (" ،)92/11/29تشخیص و دسته بندی تیوب ظاهری کاشی و سرامیک ،راهنمای دوم
 .33محمدعلی اکبریان (" ،)93/06/29روشی جدید جهت تشخیص تیب الیه ای شدن در کاشی با استفاده از اموا

فراصوت" ،راهنما

 .34حامد عرب یار محمدی (" ،)92/11/28شناسایی کلمات فارسی تایپی در تصاویر درجه تفکیک پایین" ،مشاور
 .35احمد ذوالفقاری ( " ،)92/11بازیابی بالدرنگ تصاویر ،مبتنی بر محتوا با استفاده از ترکیب ویژگیهای رنگ و بافت" ،راهنما
 .36زینب باقری (" ،)92/11بازشناسی متن تایپی نوشته شده با قلپ  ،"Iranian sansراهنما
 .37مجتبی سعیدی (" ،)92/11تحابق استریو با استفاده از ویژگیهای رنگ و بافت" ،راهنما
 .38دانیال دارابیان (" ،)92/06/26بازشناخت مقاو گفتار فارسی با استفاده از ضرایب منکپسترو بهبود یافته و شبکه تصبی" ،مشاور
 .39زهرا ایمانی ( “ ،)92/06/26تشخیص برون خا کلمه دستنوشته فارسی با استفاده از مدل مخفی مارکوف" ،مشاور
 .40مریم شامقلی (" ،)92/06/25رفع اتوجا

غیرخحی از کتابهای قحور" ،راهنما

 .41محمد حسون قیصوریه (" ،)92/06/26طراحی کنترل کننده تحبیقی تصربی-فازی به منظور کنترل مسریر و تعادل ربات تعادلی دوچرخ"،
راهنمای اول
 .42فرید فرج زاده اصل (" ،)91/11/29پیاده سازی شبکه تصبی فازی روی  FPGAو بکارگیری آن در طبقه بندی" ،مشاور
 .43سمیرا خسروی راد (" ،)91/11/25رفع اتوجاجات غیر خحی در تصاویر اسناد فارسی" ،راهنما
 .44آیدین خداشناس ( " ،)91/11/17طراحی سیستپ کدکننده/کدگشا برای فشرده سازی تصاویر متنی" ،مشاور
 .45محمد احدنژاد (“ ،)91/10/19تشخیص نوع زبان گفتاری به کمک  PLPو شبکه تصبی " ،مشاور
 .46رویا حاتمی (" ،)91/11طبقه بندی سیگنالهای  EEGناشی از تصور حرکتی به کمک تلفیق فیلترهای فضایی فرکانسی" ،راهنمای دوم
 .47حسان مرتضوی صنوبری (" ،)91/06/29بازشناسی قلمهای فارسی به وسیله ماشین بردار پشتیبان" ،راهنما
 .48مهدی پرهیزکاری (" ،)91/06/29شناسایی اثر انگشت به روش جدیدی مبتنی بر قحاع بندی" ،راهنما
 .49محسوون صوودیقی ناو ( " ،)91/06/27کاهش ویژگی با اسررتفاده از الگوریتپ بهینه سررازی توده ررات و ارزیابی آن با ماشررین بردار
پشتیبان" ،مشاور
 .50وحید زارعی ( " ،)91/06/28اسرتفاده از ترکیب کالسره بندها و انتخاب ویژگیهای مناسرب جهت بهبود دقت تشرخیص هویت نویسرنده
از روی دستخا" ،مشاور
 .51الهام بایسته ( " ،)91/01بازشناسی دستنوشته های فارسی در یک مجموته محدود لغات" ،مشاور
 .52مسعود دهقان (" ،)1390تعیین و تأئید هویت افراد مبتنی بر متون دستنویس فارسی" ،مشاور
 .53داوود محمودی (" ،)1389پیاده سازی ساختار ماشین بردار پشتیبان ( )SVMروی  ،"FPGAمشاور
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پروژه های در حال اجرا

طراحی سامانه احراز هویت با چهره در مجموعههای بسیار بزرگ
(در مقیاس چند ده هزار نفر)

طراحی سامانه شناسایی نوع و مدل خودرو
طراحی و پیاده سازی بخشهای پردازشی سیستم ICR

پیاده ساز ی روشهای مختلف تركیب طبقه بند جهت بهبود كارایی

سیستم

شرکت هدی سیستم

طراحی ،بهینه ساز ی و پیاده ساز ی روشهای مختلف استخراج

ویژگی برای بازشناسی نویسه های فارسی

طراحی و پیاده سازی سیستم آشکار ساز چهره
پیاده سازی الگوریتم فشرده سازی ( WSQفرمت پلیس بین الملل
برای تصاویر آثار انگشت)
طراحی و پیاده سازی سیستم OCR
همکار ی در پیاده ساز ی سیستمهای مخابراتی شامل:

سیستم تشخیص مدوالسیون سیگنال ()…,FSK, BPSK, QPSK, QAM

سیستم شناسایی سیگنال خاص از روی ویژگیهای فرکانسی
سیستم مونیتور ینگ سیگنالهای ماهواره ای
نمونه بردار ی بالدرنگ از چهار كانال در نرخهای  ١٦كیلو تا  ١مگا

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

هرتز از كارت مخصوص در یافت سیگنال با پهنای باند  ١٠٠مگاهرتز
سیستم ضبط همزمان صدا از چندین كارت صدا
همکار ی در پیاده ساز ی سیستمهای پردازش سیگنال شامل:

سیستم مونیتور ینگ همزمان رویدادهای  ٣٢خط تلفن شامل
آشکارسازی تماس ،یافتن شماره تماس گیرنده ،ضبط خودکار

مکالمه ،فشرده سازی مکالمه ،قطع خودکار با اتمام مکالمه ،ارسال

تمام اطالعات به سرور
سیستم بهبود تصاویر شخصی (جهت الصاق روی اسنادی مثل
گذرنامه)
پیاده سازی رابط USB

شرکت علوم سبز

