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 رزومه

 فردي مشخصات -1

 امیرشهاب شاهمیري

 1353تولد م
amir@shahmiri.ir 

 تحصیالت دانشگاهی -2

 دکترا

 يارتقا يبرا یمدل هیارا«نامه: عنوان پایان) 1400(دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، عالی آموزش مدیریت •
 ».هادانشگاه یعلم اتیه ياعضا )ICTLاطالعات و ارتباطات ( يسواد فناور

 ارشد کارشناسی

تکنیک تهران) دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی، رباتیک و مصنوعی هوش گرایش - کامپیوتر مهندسی •
 ».هاي یادگیري ماشینکمک روشتعیین شاعر به«نامه: عنوان پایان) 1385(

بررسی رفتار و مدیریت «نامه: عنوان پایان) 1382( تهران تحقیقات و علوم دانشگاه، فرهنگی امور مدیریت •
 .»هاي فرهنگ کهن ایرانیکمک شناخت ریشهفرهنگی ایران، به

 کارشناسی

هاي کشف و روش«نامه: عنوان پایان) 1376(دانشگاه آزاد اسالمی ، افزارنرم گرایش - کامپیوتر مهندسی •
 .»تصحیح خط

 پیشینۀ علمی و پژوهشی -3

 کتاب الف)

گو  يفناور •  . (در دست انتشار)1400کانون نشر علوم،  ،فرهن
 .1400)، کانون نشر علوم، 6-همه  ياطالعات و ارتباطات برا ي، (مجموعه فناورداده کالن •

)، کانون نشر علوم، 5-همه  ياطالعات و ارتباطات برا ي(مجموعه فناور ،ل، رمزارز و ارزکاويتایجید ارز •

1400. 
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 .1399)، کانون نشر علوم، 4-همه  ياطالعات و ارتباطات برا ي(مجموعه فناور ،یبلوک رهیزنج •
ست مجموعه • سته عیکفش، چرم و صنا ف،یکنفرانس ک نیمقاالت نخ ، کانون )CMPEX 2019( واب

 )راستاری. (و1398نشر علوم، 
ستارتاپ • سب کی يدهایو ام هامی: با وپاک )، 3-همه  ياطالعات و ارتباطات برا ي، (مجموعه فناوروکار ن

 .1398کانون نشر علوم، 
کترون دولت •  .1398)، کانون نشر علوم، 2-همه  ياطالعات و ارتباطات برا ي(مجموعه فناور ،یکیال

 .1398)، کانون نشر علوم، 1-همه  ياطالعات و ارتباطات برا ي(مجموعه فناور ،زیچهمه نترنتی: اایاش نترنتیا •

ر ایرانی واژگان • شورهاي نام ب  .1397 کانون نشر علوم ،ویراست دوم، ، جهان ک
شم گذشته، هايآموزه ایران: کفش صنعت • دازچ  .1396 ویراست دوم، ، کانون نشر علوم،آینده ان

گ و زبان پردازش و مصنوعی هوش •  . 1396، کانون نشر علوم، ایرانی فرهن
شه تاثیر • گ و اندی ر ایرانی فرهن سفه از غرب، ب  .1395، نشر فروهر، فازي منطق تا افالطونی فل
ر ایرانی واژگان • شورهاي نام ب  .1383 ، انتشارات پژوهه،جهان ک

 .1376انتشارات نظري،  ه،ساد زبانبه ساختگی هوش مبانی •

 پژوهشی علمی نشریات ب)

کبه فارسی تایپی هايغلط خودکار تصحیح"دژکام، امیرشهاب شاهمیري، محمدرضا صفابخش و رسول  •  کم

، نشریه علمی پژوهشی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، سال پنجم، شماره "ترکیبی مصنوعی عصبی شبکه
 .29-16، ص 1387اول، بهار و تابستان 

شعار شناسایی"امیرشهاب شاهمیري، رسول دژکام و سعید شیري،  • کبه فردوسی شاهنامه ا  عصبی شبکه کم

 .26-17، ص 1387(الف) پاییز  3، شماره 4، مجلد ) 2007JCSEن (، نشریه انجمن کامپیوتر ایرا"مصنوعی
کبه فارسی معنادار و زیبا هاينام تولید" شیري، سعید و نظامی زمانی بهاره شاهمیري، امیرشهاب  •  کم

گوریتم ک ال ع با ژنتی رازندگی تاب ر مبتنی ب ، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن اطالعات و "مصنوعی عصبی شبکه ب
 .66-43، ص 1394، پاییز و زمستان 26و  25فناوري ارتباطات ایران، سال هفتم، شماره 

 کنگره و هاکنفرانس ج)

ش“ ،ینائیعطااهللا س دیو س يریشاهم رشهابیام •  اتیزبان و ادب خ،یچرم و کفش در تار نهیشیپ رامونیپ یپژوه

 .1398، تهران،  (CMPEX 2019)وابسته عیکفش، چرم و صنا ف،یکنفرانس ک نینخست ،“یرانیکهن ا

ج بینیپیش"امیرشهاب شاهمیري،  • کبه نرد بازي نتای ، نهمین کنفرانس "ماشین یادگیري هايروش کم
 .، تهران، ایران(IKT 2017) المللی فناوري اطالعات و دانشبین
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ک" اکبري، محمدکاظم و شاهمیري امیرشهاب • راي افزاريسخت طراحی ی شف کد ب  خطاي تصحیح و ک
ک  .1395 آباد،نجف ،)2017CCSE( کامپیوتر علوم و مهندسی المللیبین کنفرانس ،"پرس

ستم"آ دانشگر و عاطفه چنگیزي، امیرشهاب شاهمیري، پیروز صالحیان، پانته •  بالینی شناسآسیب دستیار سی

شخیص براي کبه بیماري ت ) IKT المللی فناوري اطالعات و دانش، هفتمین کنفرانس بین"مصنوعی عصبی شبکه کم

 .، ارومیه، ایران(2015
 میخی خط بازشناسی"امیرشهاب شاهمیري، مجتبی فرامرزي، محمد رحمتی و کاظم فوالدي قلعه،  •

کبه باستان پارسی )ICC CS المللی انجمن کامپیوتر ایران، چهاردهمین کنفرانس بین"مکانی هايگراف کم

 .، تهران، ایران(2009
•  Amir Shahab Shahmiri, Ehsan Naderi Parizi, Mohammad Kazem Akbari, “A New 

Error Correction Code”, The 2nd International Conference on the Latest Advances in 
Networks (ICLAN 2007), Paris, France. 

عر تعیین"امیرشهاب شاهمیري و محمدرضا مطش بروجردي،  • کبه شا ، سومین "ماشین یادگیري هايروش کم
 .، مشهد، ایران (IKT 2007)کنفرانس فناوري اطالعات و دانش

شه تعیین"امیرشهاب شاهمیري، محمدرضا صفابخش و رسول دژکام،  • کبه عربی و فارسی واژگان زبانی ری  کم

 .، تهران، ایران) 2007CSICC( المللی انجمن کامپیوتر ایرانوازدهمین کنفرانس بین، د"مصنوعی عصبی شبکه
شعار شناسایی"امیرشهاب شاهمیري، رسول دژکام و سعید شیري،  • کبه فردوسی شاهنامه ا  عصبی شبکه کم

 .، تهران، ایران) 2006CSICC( المللی انجمن کامپیوتر ایران، یازدهمین کنفرانس بین"مصنوعی
زارنرم عرفیم"حسین عالیی باویل و امیرشهاب شاهمیري،  • ه بیتینقش تبدیل در سازيبهینه( EasyRas اف  ب

ر برداري  .تهران، ایران ،) 76GSI( هاي اطالعات جغرافیایی، چهارمین کنفرانس سیستم")ايماهواره تصاوی
 -توانبخشی معلولین ایران  ، اولین کنگره سراسري"معلولین خدمت در کامپیوتر"امیرشهاب شاهمیري،  •
 ، تبریز، ایران.1375

 یآموزش يهاکارگاه و نارهایسم د)

گوهاي و نمادها کارگیريبه« •  کودك لباس و مد ملی جشنوارة سومین ،»کفش و پوشاك طراحی در ملی و بومی ال
 .1399 نوجوان، و

 .1399 کوشا، واحد / کاربردي علمی دانشگاه ،»زنانه راحتی و طبی کفش هايویژگی با آشنایی« •

شگاه از خدمات و صنعت بخش« • شجو و دان  دیشه یفن دانشکده / ياحرفه و یفن دانشگاه ،»خواهد؟یم چه دان
 .1397 پور،یشمس

گ و زبان و یمصنوع هوش دانش« •  پور،یشمس دیشه یفن دانشکده / ياحرفه و یفن دانشگاه ،»یرانیا فرهن
1397. 
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ـرد« • کدار صنعت در یمصنوع هوش کارب  .1397 ران،یا تراکنش شگاهینما ،»يبان

• "Clinical Assistant Systems using Artificial Intelligence Methods", The 13th Conference 
on Technologies of Innovative Healthcare, Kazan, Russia, 10-11 June 2014. 

گارش شرفتهیپ دوره« •  .1392 ران،یا يپردازداده شرکت ،»یفارس زبان شیرایو و ن

 .1384 معلم، تیترب دانشگاه ،»گرید يهازبان بر یفارس زبان ریتاث« •

 .1378 ران،یا یاسالم يجمهور ارتش مخابرات آموزش مرکز ،»آن يکاربردها و ياماهواره ریتصاو با ییآشنا« •

 تدریس پیشینه -3-3

هاي کامپیوتر، فناوري کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایشعنوان درس از دروس مقطع کاردانی،  20بیش از  •
و دانشگاه فنی دانشگاه آزاد اسالمی ، اطالعات، گرافیک، حسابداري و ... در واحدهاي دانشگاه جامع علمی کاربردي

 اي.و حرفه
 

o  دوره) 1اي (حرفه اخالق 
o ) دوره) 6اصول سرپرستی 
o ره)دو 6هاي شبکه (اصول سیستم 
o دوره)2شبکه (سازي برنامه 
o دوره) 2تر (نویسی کامپیوبرنامه 
o ) دوره) 4رفتار سازمانی 
o ) دوره) 2روش تحقیق 
o ) دوره) 6زبان تخصصی 
o ) دوره) 7زبان ماشین و اسمبلی 
o دوره) 6ها (ساختمان داده 
o ) دوره) 1سیر تحول پوشاك در ایران 
o دوره) 6هاي خبره (سیستم 
o ) دوره) 13شیوه ارایه مطالب علمی و فنی 
o ) دوره) 6کارآفرینی 

o ) دوره) 3کارگاه کامپیوتر 
o ) دوره) 2گرافیک رایانه 
o ) دوره)4گرافیک کامپیوتري 
o ) دوره) 5مباحث ویژه 
o ) دوره) 2مبانی سازمان و مدیریت 
o دوره) 5سازي (مبانی کامپیوتر و برنامه 
o ) دوره)4مبانی و کاربرد کامپیوتر 
o ) دوره) 2مبانی فناوري اطالعات 
o دوره) 8( مدارهاي منطقی 
o ) دوره) 7مستندسازي 
o دوره 1(گیري بی و تصمیمایهاي مسالهمهارت( 
o دوره) 1(هاي انواع کفش ویژگی 
o ) ره)دو 14هوش مصنوعی 

 مدیریتی -4

 .1400از  –رتیستون آو مالک برند ورنده آپدید •
 .1399از  –شرکت تجارت الکترونیک اکسیر مهر آریاییان (تاما سیستم)  عضو هیات مدیرهمدیرعامل و  •
 .1398از  -هیات مدیره اتحادیه صنف کفاشان دستدوز تهران البدل علیعضو  •
 .1395  از –و مدیر روابط عمومی عضو هیات مدیره جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه  •
 .1394از  -عضو هیات مدیره انجمن فناوري اطالعات و ارتباطات ایران  •
 .1392 -پردازي ایران معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردي شرکت داده •
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 .1391 تا 1389 از –پارس  يایدر شهیشرکت اند رهیمد اتیو عضو ه رعاملیمد •
 .1389 تا 1388 - تهران هنر و فرهنگ 25 واحد کاربردي علمی آموزش  سرپرست مرکز •
 .1387تا  1383 -فرهنگ و هنر تهران  25افزار و فناوري اطالعات، مرکز علمی کاربردي واحد هاي نرممدیر گروه •

 موارد دیگر

 .1399مد و لباس کودك و نوجوان،  یجشنوارة مل نیسومعضو کمیته داوران  •
 .1398 – (IKT 2019) رسانی دهمین کنفرانس فناوري اطالعات و دانشاطالعمسوول ارتباطات و  •
 .1398 – (CMPEX 2019) دبیر نخستین کنفرانس کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته •
 .1396مدیر روابط عمومی و مدیر اجرایی بیستمین کنگره ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه براي توسعه ملی،  •
 .1396 تا 1392 از –اي مشاور ریاست دانشگاه فنی و حرفه •
 .1391 - (IKT2012) رسانی چهارمین کنفرانس فناوري اطالعات و دانشمسوول کمیته ارتباطات و اطالع •
 .1391بهار  - (IKT2012) عضو هیات داوران مقاالت چهارمین کنفرانس اطالعات و دانش •
 چهارمین کنفرانس اطالعات و دانش» ها و آیندهالکترونیکی، چالشبانکداري «کارشناس میزگرد تخصصی  •

(IKT2012) -   1391بهار. 
 1384 –طراح سواالت آزمون جامع دانشگاه جامع علمی کاربردي  ها وویراستار علمی کتاب ،واحدهابازرس  •

 .1389 تا
 .1387 تا 1386 –ن سردبیر خبرنامه انجمن فناوري اطالعات و ارتباطات ایرا •
 .1385زمستان  - (IKT2005) سردبیر بولتن علمی دومین کنفرانس فناوري اطالعات و دانش •

 ايپیشینۀ رسانه -5

 مطبوعات الف)

  (ضمیمه ماهنامه رایانه) 1376 -سردبیر ماهنامه رایانه جوان. 
  1382 –سردبیر ماهنامه تجارت الکترونیک و رایانه. 
  1383 –دبیر تحریریه ماهنامه تکفا. 
  1387 تا 1385 -صاحب امتیاز و مدیرمسوول ماهنامه فن. 
 1389تا  1387 -جم) نامه کلیک (ضمیمه روزنامه جامدبیر هفته. 

  با: مستمر همکاري

  1371تا  1370(ماهنامه همشهري( 
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 1374تا  1372(نامه سروش نوجوان هفته( 
  1377تا  1374(ماهنامه علم الکترونیک و کامپیوتر( 
  1376تا  1374(ماهنامه رایانه( 
  1379 (روزنامه آزاد( 
 1380تا  1379( روزنامه همبستگی( 
 1382(  ماهنامه تجارت الکترونیک و رایانه( 
 1390تا  1387(جم روزنامه جام(. 

  :وقتپاره همکاري

 1375تا  1374(نامه اطالعات علمی هفته( 
 1379(ویج روزنامه ایران( 
 1379(نامه جامعه مدنی هفته( 
  1371(روزنامه همشهري( 
  1387تا  1385(روزنامه جهان صنعت( 
  1397تا  1393(ماهنامه اخبار صنعت کفش و چرم( 
 ) 1400تا  1396ماهنامه صنعت کفش( 
  1398تا  1395(روزنامه گسترش تجارت.( 

 سیما و صدا ب)

  و  1389 -شبکه تهران » تهران سالم«از مجموعه » دانش و فناوري«کارشناس/مجري بخش سردبیر و
1390. 

  1390 -شبکه تهران » شهر در«سردبیر برنامه. 
  1391و  1390 - چهارشبکه » طلوع«کارشناس/ مجري برنامه علمی صبحگاهی. 
  (فناوري اطالعات و ارتباطات) پاییز و زمستان  -آموزش شبکه » برخط«کارشناس/ مجري برنامه علمی

1392. 
  1392پاییز و زمستان  - یکشبکه » ایران بخیر صبح«کارشناس فرهنگی برنامه. 
  1394تابستان  -جم شبکه جام» شرقی شب«کارشناس علمی فرهنگی برنامه. 
  1395تابستان و پاییز  - پنجشبکه » وزآمدر«کارشناس علمی برنامه. 
  3991تا  5139 از پاییز -وگو رادیو گفت» علمی وگويگفت«کارشناس آموزش عالی برنامه. 
  4001تا  1399 از پاییز - جوانرادیو » دانشگرد«برنامه  فرهنگ و دانشکارشناس. 
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 1400 تابستان و بهار – شبکۀ آموزش» مرورگر«برنامه  کارشناس فرهنگ و دانش. 
  1400پاییز و زمستان  – 4 ۀشبک »بعدي صفحه«برنامه مجري. 

 

  :هايبرنامه باعنوان کارشناس به پراکنده هايهمکاري

 »1390( – چهاربکه ش – »پنگان( 
 »1392( چهارشبکه  - »4 توان به( 
 »1396(شبکه آموزش  - »کاروانسرا( 
 »1398و  1396(شبکه آموزش  - »پرسشگر( 
 »1398شبکه آموزش ( – »جستجو موتور( 
 »1398سه (شبکه  – »استوا( 
 »1398شبکه نسیم ( – »بازکتاب( 
 »1398( یکشبکه  – »پایش.( 

 هاقدیرنامهت -5

  1398 –دریافت لوح تقدیر از بیستمین جشنواره ترویج علم. 
 دریافت لوح تقدیر از رییس کنفرانس کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته (CMPES 2019) ( دکتر

 .1398 –مسعود شفیعی) 
  (حمید کاظمی) 1396 –دریافت لوح تقدیر از سرپرست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. 
  دریافت لوح تقدیر از رییس هیات مدیره انجمن فناوري اطالعات و ارتباطات ایران (دکتر محمود

 .1394 –اي) کمره
 ،هاي علمی و تحقیقات و فناوري و رییس سازمان پژوهش دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر علوم

 .1392 –صنعتی ایران (دکتر احمد اکبري) 
 1391 –زاده) دریافت لوح تقدیر از رییس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (دکتر عسگر جانعلی. 
 1391 –پور) دریافت لوح تقدیر از وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات (دکتر رضا تقی. 
 ت لوح تقدیر از رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دکتر علیرضا رهایی) و رییس جمعیت ایرانی دریاف

 .1391 –پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه (دکتر مسعود شفیعی) 
  زاده و تهران (علیرضا جاوید، اسد فاضل، پژمان پشمچی 4تا  1دریافت لوح تقدیر از شهرداران مناطق

 1390 –حسن کریمیان) 
 1390 –ت لوح تقدیر از مدیر شبکه پنج سیما (دکتر مسعود احمدي) دریاف 
 1389 –جم (بیژن جهانگیر مقدم) دریافت لوح تقدیر از روزنامه جام. 
 1393 و 1392 ،1388 –پردازي تهران دریافت لوح تقدیر از مرکز علمی کاربردي داده. 



۸ 
 

  1387 –تهران  25دریافت لوح تقدیر از مرکز علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد. 
 1384 –المللی انجمن کامپیوتر ایران مقاله برگزیده یازدهمین کنفرانس بین. 
  1379 –دریافت لوح تقدیر از ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران. 
  1374 –دریافت لوح تقدیر از مرکز سنجش از دور ایران. 
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