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 تحصیالت
  

 

  96آذر  -95آذر   فرصت مطالعاتی 

  انستیتوي ریاضی، دانشگاه صنعتی برلین، برلین، آلمان    

  Professor Gitta Kutyniok  میزباناستاد 

 هاي ریاضی در پردازش تصاویر، نظریه شرلتروش    موضوع

  

  86مرداد  – 82مهر    دکتري

  )آنالیز عدديشاخه ریاضی کاربردي(، دانشگاه علم و صنعت ایران

 حل عددي معادالت انتگرال نوع اول و دوم با استفاده از موجک  عنوان پایان نامه

  پروفسور دکتر خسرو مالک نژاد   استاد راهنما

 داران علمهاي پایگاه طالیهکه مبتنی بر تحلیل داده اسالم پایگاه استنادي علوم جهانبر اساس گزارش  نژاددکتر خسرو مالک آقاي(

  اند.)قرار گرفته 2015در سال  دانشمندان یک درصد برتر جهان نفر از 173در زمره  تهیه شده است، تامسون رویترز

  پروفسور دکتر مهدي دهقان، پروفسور دکتر عبداله شیدفر، دکتر جلیل رشیدي نیا، دکتر ابوالقاسم امام زاده،   هیات داوران

 دکتر رحمان فرنوش

  19  میانگین نمرات

 

  79آذر  -77مهر   کارشناسی ارشد

 )آنالیز عدديشاخه ریاضی کاربردي (، دانشگاه علم و صنعت ایران

  اي از معادالت انتگرال نوع دومتیلور پیراسته براي حل عددي گونهروش بسط سري   عنوان پایان نامه

  پروفسور دکتر خسرو مالک نژاد  ااستاد راهنم

   17  میانگین نمرات

  

  77شهریور  – 73مهر   کارشناسی

  ریاضی کاربردي، دانشگاه تبریز

  31/16  میانگین نمرات

  

 

  هاي پژوهشیمنديعالقه

    

  ، بازیابیبندي) تصویر، لبه یابیبندي (قطعهتصویر، بخشپردازش ) هاي ریاضی درروش( 

 پزشکی  ویراپردازش تص) هاي ریاضی درروش(

 نظریه کرولت، نظریه شرلتنظریه موجک، 

 حل عددي معادالت انتگرال خطی و غیرخطی
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  هاي پژوهشیطرح

    

  انتگرال دیفرانسیل خطی و غیرخطیاسپالین براي حل عددي معادالت استفاده از موجک هاي بی    90 ماه آذر

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

  معادالت انتگرال تابعیبرخی حل عددي   95 خرداد 25

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

  حل معادله انتگرال اوریسون با استفاده از موجک  95آذر  23

  ایراندانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، 

  میدیا سیادت همکار طرح:

  ي تدریسسابقه

    

 تدریس در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران

 تدریس در دانشگاه شهید رجایی

 تدریس در دانشگاه پیام نور

 تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

 کاربرديتدریس در مراکز دانشگاه جامع علمی 

  

  دروس تدریس شده

    

 آنالیز موجک و کاربردهاي آن، معادالت انتگرال معمولی و منفرد  : ريــدکت

  حل عددي معادالت انتگرال، نظریه تقریب، آنالیز عددي پیشرفته  : کارشناسی ارشد

آزمایشگاه ، کامپیوتر و برنامه سازيمبانی ، معادالت دیفرانسیل، ریاضیات عمومی،آنالیز عددي، محاسبات عددي  :کارشناسی

 کارگاه کامپیوتر، ریاضی
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 مقاالت منتشر شده

   
 E.Ravash, N.Aghazadeh, Sh. Rezapour  

Existence Results and Numerical Solutions for a Multi-term fractional Integro-differential Equation  
Kragujevac Journal of Mathematics (Accept) 

 
 P. Noras and N. Aghazadeh  

Directional Schemes for Edge Detection Based on B-spline Wavelets 
Circuits, Systems & Signal Processing 
DOI:  10.1007/s00034-018-0753-4 

 
 Medya Siadat, Nasser Aghazadeh and Ozan Öktem 

Reordering for Improving Global Arnoldi--Tikhonov Method in Image Restoration Problems 
Signal, image and video processing 12(3), 497-504  
DOI: 10.1007/s11760-017-1185-5 

  
 P. Noras and N. Aghazadeh 

New denoising and edge detection scheme based on rationalized Haar functions (in Persian) 
Journal of Machine Vision and Image Processing (Accepted) 

  
 N. Aghazadeh, E. Ravash and Sh. Rezapour 

Numerical solutions for a k-dimensional system of fractional differential equations by using Alpert's 
multiwavelets 
Journal of Advanced Mathematical Studies (2017) 10(3) 295-313. 

 
 Ladan Sharafyan Cigaroudy  and N. Aghazadeh 

A multiphase segmentation method based on binary segmentation method for Gaussian noisy image 
Signal, image and video processing 
DOI: 10.1007/s11760-016-1028-9 
 

 Ladan Sharafyan Cigaroudy  and N. Aghazadeh 
A new multiphase segmentation method using eigenvectors based on k real numbers, 
Circuits, Systems & Signal Processing 36(4) (2017) 1445-1454. 
DOI: 10.1007/s00034-016-0359-7 
 

 N. Aghazadeh, F. Akbarifard and Ladan Sharafyan Cigaroudy  
A Restoration-segmentation algorithm based on flexible Arnoldi-Tikhonov method and curvelete denoising 
Signal, image and video processing (2016) 10(5):935–942 
DOI: 10.1007/s11760-015-0843-8 

 
 N. Aghazadeh and S. Fathi 

Convergence of an approach for solving Fredholm functional integral equations 
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 11(1) 35-46 (2016). 
DOI: 10.7508/ijmsi.2016.01.004 

 
 N. Aghazadeh and F. Akbarifard  

Combining Compact Finite Difference Schemes with Filters forImage Restoration 
Computa�onal Mathema�cs and Modeling 27(2), April 2016 
DOI:  10.1007/s10598-016-9315-4 

 
 N. Aghazadeh, M. Bastani and D. Khojasteh Salkuyeh 

Generalized Hermitian and skew-Hermitian splitting iterative method for image restoration  
Applied Mathema�cal Modeling 39 (2015) 6126-6138. 
DOI:10.1016/j.apm.2015.01.042 
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Solving nonlinear two-dimensional Volterra integro-differential equations by block-pulse functions 
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An Approach for Solving Functional Integral Equations 
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A Modified Homotopy Perturbation Method for Solving Linear and Nonlinear Integral Equations 
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A Wavelet Petrov-Galerkin Method for Solving Integro-Differential Equations 
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Solving Non-linear Fredholm Integro-differential Equations 
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The 2ndconference on Pa�ern Recogni�on and Image Analysis (IPRIA2015), 
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Edge Detection Based on Wavelet and Direction of Gradient 
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Solving Nonlinear Fredholm-Hammerstein Integral Equations by Using Cardinal Legendre Functions 
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Solving Hammerstein Integral Equations by Using B-Spline Scaling Functions 
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Using B-Spline Scaling Functions for Solving Integro-Differential Equations 
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 N. Aghazadeh and K. Maleknejad 

Using Quadratic B-Spline Scaling Functions for Solving Integral Equations 
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Treatment of the First Kind Integral Equation by Projection Method with Wavelet Basis 
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 دانشجویان دکتري 

    

  ها ، قطعه بندي تصاویر آنژیوگرافی تشدید مغناطیسی براي استخراج عروق خونی بر اساس شرلتمهدي میرزافام،   .10

  مسعود پورعیسی (دانشگاه علوم پزشکی تبریز) دکترپروفسور : مشاوراستاد 

  هابراساس شرلتکی ي تصاویر پزشتشخیص لبه، پریسا نورس .9

  هلم و فیشر با استفاده از موجک،  -حل عددي معادالت کسري کاماسا ، قادر احمدزاده .8

   *شهرام رضاپور دکترپروفسور راهنماي دوم: استاد 

دانشمند هفت 	جهان، در بین »پراستناد پژوهشگران« درباره »آنالیتیکس کالریویت« موسسه		2017 بر پایه گزارش سالپروفسور دکتر شهرام رضاپور  *

  قرار گرفتند. علوم پیشرفت در تاثیرگذار 	ایرانی

استنادي علوم جهان اسالم، براساس داده هاي منتشر شده از پایگاه طالیه اي اطالع رسانی علوم و فناوري و پایگاه  به اعالم مرکز منطقهعالوه بر این بنا 

 تند.قرار گرف دانشمندان و نخبگان علمی جهان درصد برتر یک 	در زمره ایشانداران علم تامسون رویترز ،

  حل عددي برخی معادالت دیفرانسیل کسري جزئی منفرد با استفاده از موجک، ، امیر محمدي .7

  *شهرام رضاپور دکترپروفسور راهنماي دوم: استاد 

  ، تحلیل معادالت دیفرانسیل و انتگرال دیفرانسیل کسري و حل عددي با روش موجک چندگانه، الهه راوش .6

  *شهرام رضاپور دکترپروفسور : مشاوراستاد 

  ، هاي نمایش ترکیبی در جداسازي تصویرکاربرد سیستم، میدیا سیادت .5

 96مهر  Professor Ozan Öktem** ،12: مشاوراستاد 

** Professor Ozan Öktem: KTH Royal Institute of Technology, SE-100 44, Stockholm, Sweden 

  .95 بهمن 5، تشخیص لبه بر اساس موجک هاي بی اسپالین، زاده اتانییاسر قلی .4

  .95تیر  15، استخراج عناصر هدفقطعه بندي تصویر با برخی روش هاي ریاضی براي ، الدن شرفیان .3

  .94شهریور  31، هاي عددي در بازیابی تصاویر با شرایط مرزي مختلفکاربرد برخی روش، فردفریده اکبري .2

  HSSبازیابی تصاویر با استفاده از حل دستگاه معادالت خطی به روش تکراري، مهدي باستانی .1

  .94فروردین  26(دانشگاه گیالن)،  دکتر داود خجسته سالکویه :مشاوراستاد 

  
  

  دانشجویان کارشناسی ارشد 
  

 

  روش بهینه سازي براي شناسایی لبه هاي پیوسته، نازك و هموار در تصاویر نویزداریک  ،محمد حبیبی. 39

  .97اردیبهشت  11، بندي تصاویر پزشکیهاي ریاضی در قطعهبرخی روش، زینب عبدالهی .38

  .95شهریور  16، ي تصویریک روش شرلت براي آنالیز و آشکارسازي لیه، سرافرازعبداله  .37

  .95شهریور  1، مکان یابی دقیق زیرپیکسل لبه مبتنی بر تاثیر جزیی ناحیه اي، صالح شریفی .36
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  .95شهریور  1، مقایسه تکنیک هاي مختلف لبه یابی در پردازش تصویر، احمد میهمی .35

  .95شهریور  16، بنديقطعه و نویززدایی سازي،شفاف براي لبه حافظ چندسطحی روش یک، اسبیزهرا رضایی شام  .34

  .94اسفند  9، مختلف مدلی جدید براي بازیابی تصویر با شرایط مرزي، زهرا صفري بلبلی .33

  .94اسفند  9، تیخونوف سازيمنظم در پارامتر انتخاب براي شده جاسازي هايتکنیک، رقیه علیپور تازه کندي .32

  .94مهر  14، هاي شرلتپردازش تصویر با استفاده از سیستم، پریا مرادي .31

  .94شهریور  31، کرولت هايتبدیل بر مبتنی تصویر پردازش، رضا موسوي مقدم .30

  .93بهمن  28، ضرب کرونکر و تقریب هاي تجزیه مقدار منفرد در بازیابی تصاویر، افسانه قاسم خانی قدیم .29

  .93آذر  24، هاي منظم سازي تیخانوف سیلوستر در بازیابی تصاویرروش، بناب سجاد اکتسابی .28

  .93شهریور  30، تقریب هاي ضرب کرونکر براي بازیابی تصاویر با شرط مرزي پادانعکاسی، الهه ابراهیمی یزدآبادي .27

  .93شهریور  30، ي آنالیز لبه تصویرقاب هاي موجک اسپالین جعبه اي برا، پور نصیرآباديریحانه نقی .26

  .92بهمن  24، فردهلم-اي تیلور براي معادالت انتگرال غیرخطی ولتراهاي چندجملهجواب، فاطمه آذرنیا .25

 ،فردهلم همرشتاین غیرخطی با مساله کنترل بهین-یک روش جدید مستقیم براي حل معادالت انتگرال ولترا، سیده رویا روشن .24

  .92آذر  27

  .92مهر  14، گیري عددي تصادفی براي آنالیز عددي معادالت انتگرال ولتراي نوع دومیک روش انتگرال، پورمحمدرضا قلی .23

  .92شهریور ، هاي اسپالین مکعبی با شرایط مرزي تکمیلیموجک، لیلی صفاکیش .22

  .92تیر  18، معادالت انتگرال دیفرانسیل با مرتبه باالاي از استفاده از تقریب موجک لژاندر براي حل دسته، سکینه نصرالهی .21

  .92تیر  9، روش موجک لژاندر براي حل مسائل مقدار اولیه از نوع براتو، پریسا نورس .20

  .92تیر  9، هار هاي جدید براي حل عددي معادالت انتگرال فردهلم و ولترا با استفاده از موجکالگوریتم، مریم نوروزي .19

  .91اسفند  8، کاربرد روش موجک گالرکین سریع براي معادالت انتگرال نوع دوم، م نیکجوالها .18

  .91اسفند  8، هاي چندریزگی سریع و مسائل تغییراتی مرتبط براي نویززدایی تصویرالگوریتم، ریحانه قیاسی .17

  .91مهر  10، انتگرال با هسته منفرد ضعیفاستفاده از موجک هرمیت مثلثاتی براي حل تقریبی معادالت ، مهدي میرزافام .16

  .91مهر  10، روش هاي چند تصویري براي حل معادالت انتگرال نوع دوم فردهلم، امیر محمدي .15

شهریور  25، ها در حل معادالت دیفرانسیل با مراتب زوج باالهاي برنشتاین و کاربرد آنايمشقات چندجمله، میترا زند مشایخی .14

91.  
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  .91شهریور  25، هاي هموار و منفرد ضعیفاي از معادالت انتگرال از نوع ولترا با هستهحل پاره، مه محموديفاط .13

 25، گرال خطی و غیرخطی از نوع فردهلماي از معادالت انتهاي برنشتاین براي حل گونهاياستفاده از چندجمله، صفورا هاشمی. 12

  .91شهریور 

  .91تیر  24، معادالت انتگرال ولترا، فردهلم و معادالت انتگرال دیفرانسیل با استفاده از توابع پیونديحل عددي ، نیر گلستانی .11

هاي محلی با پایههاي گالرکین و هماي با استفاده از روشحل مسایل مقدار مرزي دونقطه، عطالومنصوره اسمعیلی حاجی .10

  .91تیر  24، سینک

  .91اردیبهشت  7، سریع عددي براي حل معادالت انتگرال فردهلم دوبعدي روش، نصیريامیر احمد خواجه .9

استفاده از روش اختالل هموتوپی و برخی گونه هاي آن براي حل برخی معادالت انتگرال و دیفرانسیل و مقایسه ، صدیقه محمدي. 8

  .90شهریور  27، آن با روش آنالیز هموتوپی

  .90شهریور  26، براي حل معادالت انتگرال فردهلم نوع دومبرخی روش هاي عددي ، آزاده امیدي. 7

  .90شهریور  26، ي روش هم محلی سینک با استفاده از تبدیل نماییوسیلهحل معادالت انتگرالی به، فرهاد قربانی. 6

  .90شهریور  26، استفاده از روش تکراري تغییراتی براي حل برخی معادالت انتگرال و دیفرانسیل، قادر احمدنژاد. 5

  .89مهر  6، حل معادالت انتگرال دیفرانسیل با استفاده از روش پترو گالرکین، شیرین خضري. 4

  .89تیر  30، کاربرد موجک در روش پترو گالرکین براي حل معادالت انتگرال همرشتاین، میدیا سیادت. 3

  .89تیر  30، وش موجک گالرکینحل معادالت انتگرال دیفرانسیل سهموي با استفاده از ر، مینا شکرایی. 2

  .88تیر  20، حل معادالت انتگرال نوع دوم با استفاده از روش پترو گالرکین، الهه راوش .1
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ی ـــسوابق اجرای  
  

 

  مدیر گروه ریاضی کاربردي  داردادامه  – 97مرداد  20

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

  معاون اداري و مالی دانشگاه  95اردیبهشت  22 -93مهر  11

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

  دانشکده علوم پایهرئیس   93مهر  - 92دي 

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

  عضو شوراي ارتباط با صنعت دانشگاه      ادامه دارد– 91مهر 

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران       

  مدیر امور پژوهشی دانشگاه  92بهمن  – 90مهر 

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

  اساتیددبیر شوراي رفاه   91آذر  - 90مرداد 

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

  معاون گروه ریاضی  89دي  – 89آبان 

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

  رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت  90مهر  – 89آبان 

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

  ي داوري کشوريکمیتهعضو   86

  تهران، خوارزمی المللیبین جشنواره

  عضو گروه پژوهشی ریاضی و انفورماتیک  85 – 84

  ریزي آموزشیوزارت آموزش و پرورشسازمان پژوهش و برنامه
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   آموزشی و پژوهشیسوابق 
  

  

  گروه ریاضی کاربردي استاد    ادامه دارد - 96بهمن  16

  آذربایجان، تبریز، ایراندانشگاه شهید مدنی        

  

 ، برلین، آلمانانستیتوي ریاضی، دانشگاه صنعتی برلین  پژوهشگر میهمان

  96آذر  20  تا 95آذر  20

 

  ششمین سمینار آنالیز عددي و کاربردهاي آن  و کمیته علمیعض

  دانشگاه مراغه، 95تیر ماه 31و  30
  

  ، دینامیکیهاي دوازدهمین سمینار معادالت دیفرانسیل و سیستم

  دانشگاه تبریز، 94خرداد  8تا  6  

  چهل و پنجمین کنفرانس ساالنه انجمن ریاضی ایران       

  دانشگاه سمنان، 1393شهریور  7تا  4       

  سی و چهارمین کنفرانس ساالنه انجمن ریاضی ایران        

  دانشگاه تبریز، 1391شهریور  9تا  6       

  هاي دینامیکیسیستمنهمین سمینار معادالت دیفرانسیل و 

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، 91تیر ماه  23تا  21

  

  ششمین سمینار آنالیز عددي و کاربردهاي آن

  دانشگاه مراغه، 95تیر ماه 31و  30

  

  هاي دینامیکینهمین سمینار معادالت دیفرانسیل و سیستم  دبیر اجرایی

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، 91تیر ماه  23تا  21

  

  اي دانشجویان ریاضیاولین سمینار منطقه

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران، 90تیر ماه  28و  27

  

  دانشیار گروه ریاضی کاربردي    ادامه دارد - 91بهمن 

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران       

  

  عضو گروه پژوهشی پردازش و ارتباطات      ادامه دارد– 90مهر 

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران       

  

  عضو پیوسته انجمن ریاضی ایران      ادامه دارد– 83مهر 
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  عضو انجمن ریاضی آمریکا     2014 – 2009

  

  استادیار گروه ریاضی کاربردي   91بهمن  15 – 86مرداد  10

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران       

  

  نماینده انجمن ریاضی ایران  92فروردین  - 86

  دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

 

  

  هاي کامپیوتريمهارت
  

 

  Windows, Linux    هاي عاملسیستم

  … ,Word, Excel, Powerpoint    افزارهاي عمومی نرم

 Mathematica ،Matlab    نرم افزارهاي ریاضی

  LaTeX, FarsiTeX, XePersian      حروفچینی

  

   هاي زبانمهارت
  

  

 اي (زبان مادري)حرفه    ، ترکی (آذري)

 اي (زبان رسمی کشور)حرفه      فارسی

  خیلی خوب      انگلیسی

  مبتدي      آلمانی

        

  پایان


