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 تحصیالت دانشگاهي تحصیالت دانشگاهي سوابق سوابق   --22

مقطع تحصیلي و مقطع تحصیلي و 

  تبه علميتبه علميرر
  سال اخذ مدرکسال اخذ مدرک  محل تحصیلمحل تحصیل  رشته تحصیليرشته تحصیلي

  52365236  دانشگاه اصفهاندانشگاه اصفهان  نرم افزارنرم افزار  --مهندسي کامپیوترمهندسي کامپیوتر  کارشناسيکارشناسي

  52325232  دانشگاه شهید بهشتيدانشگاه شهید بهشتي  نرم افزارنرم افزار  --مهندسي کامپیوترمهندسي کامپیوتر  ارشدارشدکارشناسي کارشناسي 

  52515251  المللي امام خمیني)ره(المللي امام خمیني)ره(دانشگاه بیندانشگاه بین  آينده پژوهيآينده پژوهي  دکترای تخصصيدکترای تخصصي
  

  وران تحصیلوران تحصیلرتبه علمي کسب شده در درتبه علمي کسب شده در د  

  عات اطالعات، از عات اطالعات، از میلواکي، دانشكده مطالمیلواکي، دانشكده مطال--بورسیه تحصیلي در مقطع دکتری، از دانشگاه ويسكانسینبورسیه تحصیلي در مقطع دکتری، از دانشگاه ويسكانسین

  36523652تا تا   36563656سال سال 

  المللي آزاد روباتیک آمريكا المللي آزاد روباتیک آمريكا سازی دو بعدی در دومین مسابقات بینسازی دو بعدی در دومین مسابقات بینرتبه اول تیمي در شاخه شبیهرتبه اول تیمي در شاخه شبیه

((AAmmeerriiccaann  OOppeenn  22000044)) ، ،52325232ه ه نیواورلئان، آمريكا، ارديبهشت مانیواورلئان، آمريكا، ارديبهشت ما  

  سازی دو بعدی در دومین مسابقات روباتیک سراسر کشور )حلي سازی دو بعدی در دومین مسابقات روباتیک سراسر کشور )حلي رتبه اول تیمي در شاخه شبیهرتبه اول تیمي در شاخه شبیه

  52335233، اسفند ماه ، اسفند ماه کاپ(، تهرانکاپ(، تهران

  سازی دو بعدی در مسابقات جهاني روبوکاپ پرتغال     سازی دو بعدی در مسابقات جهاني روبوکاپ پرتغال     رتبه پنجم تیمي در شاخه شبیهرتبه پنجم تیمي در شاخه شبیه

((RRoobbooCCuupp  22000044)) ، ، ،52325232تیر ماه تیر ماه لیسبون، پرتغال، لیسبون، پرتغال  

  از سازمان ، از سازمان ""نگری برای نوآورینگری برای نوآوریآيندهآينده""ت جهت شرکت در کارگاه ت جهت شرکت در کارگاه دريافت گرانت مسافردريافت گرانت مسافر ،

CCoommsstteecchh52525656آباد، زمستان آباد، زمستان ، پاکستان، اسالم، پاکستان، اسالم  

   سازی سازی تیمي در مسابقات برنامهتیمي در مسابقات برنامه  5555رتبه رتبهAACCMM   کننده، کننده، تیم شرکتتیم شرکت  3535آسیا، در بین آسیا، در بین منطقه غرب منطقه غرب

  52155215  ،،تهرانتهران

  رساني و اخذ پژوهانه مبلغ رساني و اخذ پژوهانه مبلغ اطالعاطالعارشد توسط دبیرخانه شورای عالي ارشد توسط دبیرخانه شورای عالي نامه منتخب کارشناسينامه منتخب کارشناسيپايانپايان

  ريالريال  2626//666666//666666
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  التحصیليالتحصیليرتبه علمي کسب شده پس از فارغرتبه علمي کسب شده پس از فارغ  

  5253مدرس منتخب دانشگاه صنعتي همدان، هفته آموزش، بهار 

 5255همدان در سال های فناورانه ارسالي به پارک علم و فناوری داور برتر در ارزيابي طرح ،
 53خردادماه 

 33عتي همدان، هفته پژوهش، آذر پژوهشگر برتر دانشگاه صن 

 المللي آزاد روباتیک سازی دو بعدی در سومین دوره مسابقات بینرتبه اول تیمي در شاخه شبیه
 32آتالنتا، آمريكا، ارديبهشت ماه ، (American Open 2005)آمريكا 

  32اوزاکا، تیر ماه ژاپن،  3661رتبه پنجم تیمي در مسابقات جهاني روبوکاپ 

 سازی دو بعدی در سومین دوره مسابقات روباتیک سراسر کشور )حلي تیمي در شاخه شبیه رتبه دوم
 32تهران، ارديبهشت ماه کاپ(، 

 

    سوابق آموزشيسوابق آموزشي  --33

  ها :ها :همکاری آموزشي با دانشگاههمکاری آموزشي با دانشگاه  

  30عضو هیأت علمي گروه مهندسي کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه صنعتي همدان، مهرماه 
 تاکنون

  تا فروردين  30، دانشگاه صنعتي همدان، مهرماه مهندسي کامپیوتر و فناوری اطالعاتمدير گروه
53 

 31و بهمن  30تا خرداد  35سینا، بهمن ماه مهندسي کامپیوتر، دانشگاه بوعلي مدرس دانشكده 
ها، ها، تحلیل و طراحي سیستمسازی پیشرفته، ساختمان داده)دروس: زبان تخصصي، برنامه تاکنون
 های بازيابي هوشمند اطالعات، شیوه ارائه مطالب علمي و فني(افزار، سیستمي نرممهندس

 

 پژوهشيپژوهشي  سوابقسوابق  --44

  کتابکتاب  

   ،نويسي با نويسي با آموزش برنامهآموزش برنامه""ح. بشیری، ز. طالع احمد، ح. بشیری، ز. طالع احمدMMFFCC     در درVViissuuaall  CC++++ با رويكرد ، با رويكرد ،

  ، )در دست چاپ(، )در دست چاپ(""عمليعملي

  

  مقاله علميمقاله علمي  
    MM..  MMoogghhaaddaamm,,  HH..  BBaasshhiirrii,,  AA..  PPoouurreezzzzaatt,,  ""AApppplliiccaattiioonn  ooff  CChhaaooss  TThheeoorryy  iinn  FFuuttuurreess  

SSttuuddiieess  aanndd  BBaacckk  CCaassttiinngg  ttoo  EEvvaalluuaattee  tthhee  TThheeoorryy  iinn  IIrraann  HHiissttoorryy"",,  YYeeddiitteeppee  

IInntteerrnnaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  CCoonnffeerreennccee  oonn  FFoorreessiigghhtt  aanndd  FFuuttuurreess  ((YYYYIIRR--CCooFF1111)),,  AAuugguusstt  

2244--2266,,  22001111,,  IIssttaannbbuull..              

  MM..  BBeehhsshhaammeehh,,  HH..  BBaasshhiirrii  ((CCoorrrreessppoonnddiinngg  AAuutthhoorr,,  ""EEvvaalluuaattiioonnooff  CClluusstteerriinngg  aanndd  

SSuummmmaarriizziinngg  iinn  DDiissttrriibbuutteedd  LLaatteenntt  SSeemmaannttiicc  IInnddeexxiinngg"",,  tthhee  22nndd  IIEEEEEE  IInntteerrnnaattiioonnaall  

CCoonnffeerreennccee  oonn  IInnffoorrmmaattiioonn  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  EEnnggiinneeeerriinngg  ((IIEEEEEE  IICCIIMMEE  22001100)),,  AApprriill  

22001100,,  CChhiinnaa  ((IInnddeexxeedd  bbyy  IISSII))  
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  HH..  BBaasshhiirrii  ((CCoorrrreessppoonnddiinngg  AAuutthhoorr)),,  FF..  OOrroouummcchhiiaann  ,,  ""AAsssseessssmmeenntt  ooff  QQuueerryy  EExxppaannssiioonn  

bbaasseedd  oonn  RRoocccchhiioo  AApppprrooaacchh  iinn  PPeerrssiiaann  IInnffoorrmmaattiioonn  RReettrriieevvaall"",,  IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  ooff  

IInnffoorrmmaattiioonn  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy,,  VVoolluummee  66,,  NNoo..  11,,  22000088  ((IISSII  PPaappeerr))  

    HH..  BBaasshhiirrii,,  FF..  OOrroouummcchhiiaann  ,,  AA..  MMooeeiinnii,,  ""PPeerrssiiaann  EEmmaaiill  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  bbaasseedd  oonn  

RRoocccchhiioo  aanndd  KK--NNeeaarreesstt  NNeeiigghhbboorr  AApppprrooaacchh"",,  IInn  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  1133tthh  MMuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  

IIrraanniiaann  RReesseeaarrcchheerrss  CCoonnffeerreennccee  iinn  EEuurrooppee,,  LLeeeeddss,,  EEnnggllaanndd,,22000055  

    MM..  SShhookkoouuhhii,,  PP..  CChhuubbaakk,,  FF..  OOrroouummcchhiiaann,,  HH..  BBaasshhiirrii,,  ""DDeessiiggnn  aanndd  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

RReeggiioonnaall  CCrraawwlliinngg  aass  aa  NNeeww  MMeetthhoodd"",,  IInn  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  IIAADDIISS  IInntteerrnnaattiioonnaall  

CCoonnffeerreennccee  ee--SSoocciieettyy,,  SSppaaiinn,,  22000044  

  HH..  BBaasshhiirrii,,  MM..  RRaaffaaiiee--JJookkaannddaann,,  AA..  NNoouurrii,,  AA..  MMookkhhttaarrii,,  NN,,  JJaaffaarrii,,  FF..  FFaarraahhmmaanndd,,  

""RRoobbooSSiinnaa22000066  TTeeaamm  DDeessccrriippttiioonn"",,  IInn  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  1100tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  RRoobbooCCuupp  

SSyymmppoossiiuumm  ((RRoobbooCCuupp''0066)),,  BBeerreemmnn,,  GGeerrmmaannyy,,  JJuullyy  22000066  

  HH..  ZZaarrrraabbii  ––ZZaaddeehh,,  HH..  BBaasshhiirrii,,  MM..  RRaaffaaiiee--JJookkaannddaann,,  aanndd  NN..  KKaavviiaannii,,  ""RRoobbooSSiinnaa22000055  

TTeeaamm  DDeessccrriippttiioonn"",,  IInn  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  99tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  RRoobbooCCuupp  SSyymmppoossiiuumm  

((RRoobbooCCuupp''0055)),,  OOSSAAKKAA,,  JJaappaann,,  JJuullyy  22000055    

  HH..ZZaarrrraabbii--ZZaaddeehh,,  HH..  BBaasshhiirrii,,  FF..  AAmmiirrii,,  MM..  RRaaffaaiiee--JJookkaannddaann,,  SS..  KKaaffii  aanndd  NN..  KKaavviiaannii  

""RRoobbooSSiinnaa22000044  TTeeaamm  DDeessccrriippttiioonn"",,  IInn  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  88tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  RRoobbooCCuupp  

SSyymmppoossiiuumm  ((RRoobbooCCuupp''0044)),,  LLiissbboonn,,  PPoorrttuuggaall,,  JJuullyy  22000044  

                                        

گذاری عمومي با تأکید بر استفاده از گذاری عمومي با تأکید بر استفاده از ارائه مدلي برای سیاستارائه مدلي برای سیاست""ائیان، ا. حیدری، ائیان، ا. حیدری، ح. بشیری، ک، طبح. بشیری، ک، طب  

گذاری علم و فناوری، گذاری علم و فناوری، ، مجله علمي و پژوهشي سیاست، مجله علمي و پژوهشي سیاست""گذاریگذارینگاری به عنوان ابزار سیاستنگاری به عنوان ابزار سیاستآيندهآينده

  ، در دست چاپ، در دست چاپ5353گذاری علمي کشور، تابستان گذاری علمي کشور، تابستان مرکز سیاستمرکز سیاست

، هجدهمین ، هجدهمین ""کارهاکارهاها و راهها و راهزار در ايران: چالشزار در ايران: چالشافافتخمین تالش توسعه نرمتخمین تالش توسعه نرم""ح. بشیری، ی. ياوری، ح. بشیری، ی. ياوری،   

)انتخاب شده به )انتخاب شده به   5555ملي ساالنه انجمن کامپیوتر ايران، دانشگاه صنعتي شريف، اسفندماه ملي ساالنه انجمن کامپیوتر ايران، دانشگاه صنعتي شريف، اسفندماه کنفرانس کنفرانس 

  عنوان مقاله ممتاز کنفرانس جهت چاپ در مجله علمي و پژوهشي انجمن کامپیوتر ايران(عنوان مقاله ممتاز کنفرانس جهت چاپ در مجله علمي و پژوهشي انجمن کامپیوتر ايران(

، مجله ، مجله ""افزار در ايرانافزار در ايرانو تحلیل تخمین تالش توسعه نرمو تحلیل تخمین تالش توسعه نرم  شناسيشناسيآسیبآسیب""ح. بشیری، ی. ياوری، ح. بشیری، ی. ياوری،   

  ، در دست چاپ، در دست چاپ5353علمي پژوهشي انجمن کامپیوتر ايران، تابستان علمي پژوهشي انجمن کامپیوتر ايران، تابستان 

، ، ""های پیچیدههای پیچیدهپژوهانه در خصوص اينترنت در بستر سیستمپژوهانه در خصوص اينترنت در بستر سیستمای آيندهای آيندهمطالعهمطالعه""ا. حیدری، ا. حیدری، ح. بشیری، ح. بشیری،   

  ، در دست چاپ، در دست چاپ5353کیش، تابستان کیش، تابستان --پژوهي دانشگاه تهرانپژوهي دانشگاه تهرانمجله آيندهمجله آينده

در  در    GGAARRCCHHو و   SSVVRRهای های مقايسه مدلمقايسه مدل""وند، وند، وند، ع. صادقي، ح. بشیری، ی. زهرهوند، ع. صادقي، ح. بشیری، ی. زهرهن. زهرهن. زهره  

، صفحات ، صفحات 5555، پائیز ، پائیز 2222، فصلنامه مطالعات انرژی، سال نهم، شماره ، فصلنامه مطالعات انرژی، سال نهم، شماره ""ثباتي قیمت نفتثباتي قیمت نفتبیني بيبیني بيپیشپیش

506506--521521  

فناوری فناوری گذاری علم، گذاری علم، پژوهي به عنوان ابزاری برای سیاستپژوهي به عنوان ابزاری برای سیاستآيندهآينده""ا. حیدری، ک. طبائیان، ح. بشیری، ا. حیدری، ک. طبائیان، ح. بشیری،   

المللي مديريت تكنولوژی، تهران، پائیز المللي مديريت تكنولوژی، تهران، پائیز و دومین کنفرانس بینو دومین کنفرانس بینششمین کنفرانس ملي ششمین کنفرانس ملي   ""و نوآوریو نوآوری

5555  

دوازدهمین دوازدهمین ، ، ""نمايي وب فارسي با استفاده از پیماشگر وب صبانمايي وب فارسي با استفاده از پیماشگر وب صبامنشمنش""ع. رضوانیان، ح. بشیری، ع. رضوانیان، ح. بشیری،   

  3131فندماه فندماه اساسالمللي ساالنه انجمن کامپیوتر ايران، تهران، دانشگاه شهید بهشتي، المللي ساالنه انجمن کامپیوتر ايران، تهران، دانشگاه شهید بهشتي، کنفرانس بینکنفرانس بین
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، ، ""مدارمدارارائه مدل توسعه اطالعاتي برای دستیابي به جامعه دانشارائه مدل توسعه اطالعاتي برای دستیابي به جامعه دانش""م. حسیني مقدم، ح. بشیری، م. حسیني مقدم، ح. بشیری،   

  3131انداز توسعه ايران، دانشگاه امیرکبیر، خرداد ماه انداز توسعه ايران، دانشگاه امیرکبیر، خرداد ماه پژوهي، فناوری و چشمپژوهي، فناوری و چشمهمايش آيندههمايش آينده

، ، ""ساز خودکار متون فارسيساز خودکار متون فارسيسازی نمايهسازی نمايهطراحي و پیادهطراحي و پیاده""موسوی، موسوی، ح. بشیری، ف. کرباليي، ش. ح. بشیری، ف. کرباليي، ش.   

  3232المللي ساالنه انجمن کامپیوتر ايران، تهران، المللي ساالنه انجمن کامپیوتر ايران، تهران، يازدهمین کنفرانس بینيازدهمین کنفرانس بین

سازی معنايي پنهان سازی معنايي پنهان ارزيابي مدل نمايهارزيابي مدل نمايه""ح. بشیری، ف. ارومچیان، م. روحاني رانكوهي، ع. معیني، ح. بشیری، ف. ارومچیان، م. روحاني رانكوهي، ع. معیني،   

  3232المللي ساالنه انجمن کامپیوتر ايران، تهران، المللي ساالنه انجمن کامپیوتر ايران، تهران، ، دهمین کنفرانس بین، دهمین کنفرانس بین""در بازيابي متون فارسيدر بازيابي متون فارسي

، همايش ، همايش ""های کامپیوتریهای کامپیوتریهای نفوذ در شبكههای نفوذ در شبكهبررسي راهبررسي راه""نیا، نیا، دی، ح. بشیری، م. قوامدی، ح. بشیری، م. قوامح. ياراحمح. ياراحم  

  1313ارديبهشت ارديبهشت دانشگاه صنعتي امیرکبیر، دانشگاه صنعتي امیرکبیر،   دانشجويي ساالنه مهندسي کامپیوتر،دانشجويي ساالنه مهندسي کامپیوتر،
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  3131تا تا   3333سینا )روبوسینا(، سینا )روبوسینا(، سرپرست تیم روبوکاپ دانشگاه بوعليسرپرست تیم روبوکاپ دانشگاه بوعلي  

در مسابقات در مسابقات سینا سینا فهان و سرپرست تیم دانشگاه بوعليفهان و سرپرست تیم دانشگاه بوعليدانشگاه اصدانشگاه اص  AACCMMسازی سازی عضو تیم برنامهعضو تیم برنامه  

  3333و و   3636، ، 1515، ، 1313های های سالسال  --غرب آسیاغرب آسیا  AACCMMسازی سازی ای برنامهای برنامهمنطقهمنطقه

  1515استان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، اصفهان،   AACCMMسازی سازی سرپرست سايت مسابقات برنامهسرپرست سايت مسابقات برنامهمدير و مدير و   

  کنونکنونتاتا  3333مشاور پارک علم و فناوری همدان و عضو شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری همدان، مشاور پارک علم و فناوری همدان و عضو شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری همدان،   

اندازی مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان کبودرآهنگ، پارک علم و فناوری همدان، از اندازی مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان کبودرآهنگ، پارک علم و فناوری همدان، از سرپرست راهسرپرست راه  

  تاکنونتاکنون  5353خرداد ماه خرداد ماه 

تا شهريور تا شهريور   3333شهريور شهريور مرکز رشد واحدهای فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه بوعلي سینا، مرکز رشد واحدهای فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه بوعلي سینا، معاون معاون   

3232  

  IITT..ccoomm--wwwwww..XXaaggrroossss   ، ،33335252گرس گرس مدير پروژه، طراح و تحلیلگر سايت تجارت الكترونیكي زامدير پروژه، طراح و تحلیلگر سايت تجارت الكترونیكي زا  

شرکت نیمه هادی عماد، تهران، تابستان شرکت نیمه هادی عماد، تهران، تابستان   --رساني بازرگاني کشوررساني بازرگاني کشورمشاور مدير پروژه شبكه جامع اطالعمشاور مدير پروژه شبكه جامع اطالع  

3333  

  52325232استان همدان، استان همدان،   IITTتحلیلگر پروژه نمونه طرح جامع تحلیلگر پروژه نمونه طرح جامع   

رساني صنعت و معدن استان به  رساني صنعت و معدن استان به  ژه پايگاه اطالعژه پايگاه اطالعناظر پروژه پرتال استان همدان و همچنین پروناظر پروژه پرتال استان همدان و همچنین پرو  

  wwwwww..ppaassaa..iirr   ، ،52315231--52335233و و   wwwwww..hhaammeeddaann..ggoovv..iirrهای های آدرسآدرس

  wwwwww..ppnnuurr66..aacc..iirr  00منطقه منطقه   --ناظر پروژه پرتال دانشگاه پیام نورناظر پروژه پرتال دانشگاه پیام نور  
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