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 یلیتحص سوابق •
  .رانیا اهواز، چمران، دیشه دانشگاه ،79-81هايسال افزار،نرم شیگرا وتریکامپ رشته: یکاردان
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 USBایجاد شبکه نظیر به نظیر بین دو کامپیوتر با استفاده از پورت :  پروژه-  

  .رانیا اهواز، قات،یتحق و علوم واحد ،85-87 هايسال افزار،نرم شیگرا وتریکامپ رشته: ارشدی کارشناس
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 فازي
، تاکنون-95 هايهاي کامپیوتري، سال گرایش شبکهIT  مهندسیرشتهکاندیداي : دکتري تخصصی

  .دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
  

 سیتدر سوابق •
  .88 تا 84ي سالها – شوشتر واحدی اسالم آزاد دانشگاه: سیالتدر حقمدرس 
  .87 سال – اهواز واحدی اسالم آزاد دانشگاه: سیالتدر حقمدرس 

  .90 تا 88ي هاسال – شوشترشهرستان  پیام نور دانشگاه: مدرس مدعو
  .88 تا 84ي هاسال – شوشتر واحد سماي ا حرفه وی فن آموزشکده: سیالتدر حقمدرس 
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 وس درسیتدر •

  ...)، ویژوال بیسیک و ++اسمبلی، سی(نویسی هاي برنامهزبان
  هاي عاملسیستم

  ذخیره و بازیابی اطالعات
  هاپایگاه داده

  
 سوابق اجرایی •

  .95- 93از سال  – آموزشی و دانشجویی، دانشگاه آزاد اسالمی مرکز گتوندتمعاون
  .95- 94از سال  –دانشگاه آزاد اسالمی مرکز گتوندسرپرست، 

 
 یپژوهش سوابق •

 مقاله ISI-WoS :5 مقاالت تعداد
  مقاله 1: پژوهشی -  علمیژورنال مقاالت تعداد
  مقاله 9:  خارجیژورنال مقاالت تعداد
  مقاله 12: کنفرانس مقاالت تعداد
  طرح 4: دهیرس اتمام بهی پژوهشي هاطرح

  
 ISI (WoS)مقاالت  §

1. Mosaddad S. M. and Boveiri H. R., “Locating the Coastal Park in Shoushtar,” 
SYLWAN (ISI-WoS, 2014-IF = 0.322), vol. 159, no. 2, pp. 277-283, 2015. 
2. Boveiri H. R., “An incremental ACO-based approach to task assignment to 
processors for multiprocessor scheduling,” Frontiers of Information Technology & 
Electronic Engineering (Springer) (ISI-WoS, 2014-IF = 0.415), Vol. 18, No. 4, pp. 
498-510, 2017. 
3. Boveiri H. R., “A Novel ACO-Based Static Task Scheduling Approach for 
Multiprocessor Environments,” International Journal of Computational Intelligence 
Systems (Taylor & Francis) (ISI-WoS, 2014-IF = 0.574), Vol. 9, No. 5, pp. 800-811, 
2016. 
4. Boveiri H. R., “Multiprocessor Task Graph Scheduling Using a Novel Graph-Like 
Learning Automata,” International Journal of Grid and Distributed Computing (ISI-
Listed), Vol. 8, No. 1, pp. 41-54, Jun. 2015. 
5. Boveiri H. R. and Khayami R., “Static Homogeneous Multiprocessor Task-Graph 
Scheduling Using Ant Colony Optimization,” KSII Transactions on Internet and 
Information Systems (ISI-WoS, 2015-IF = 0.365), 2016, Accepted for publishing. 
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  پژوهشی-علمیمقاالت ژورنال  §

 ياتوماتا و ها مورچه یکلون يسازنهیبه تمیالگور بر یمبتن یبیترک یافتیره” حمیدرضا بویري، -1
 مجله  “،همگن يا چندپردازنده يها ستمیس در کارها يستایا يزمانبند مساله حل در یسلول ریادگی

  .1396 جهت چاپ در سالنهایی  پذیرفته شده ،اطالعات ريآو فن و نرم رایانش علمی و پژوهشی
  
 مقاالت ژورنال خارجی §

1. Boveiri H. R., “Persian Printed Numeral Characters Recognition Using 
Geometrical Central Moments and Fuzzy Min-Max Neural Network,” International 
Journal of Signal Processing (SCOPUS), vol. 6, no. 2, pp. 76-82, 2010. 
2. Boveiri H. R., “Persian Printed Numerals Classification Using Extended Moment 
Invariants,” in World Academy of Science, Engineering and Technology (SCOPUS), 
vol. 63, 2010, pp. 167-174. 
3. Boveiri H. R., “On Pattern Classification Using Statistical Moments,” International 
Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, vol. 3, no. 
4, pp. 15-24 Dec. 2010. 
4. Boveiri H. R., “Transformation-Invariant Classification of Persian Printed Digits,” 
in International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern 
Recognition, vol. 4, no. 3, pp. 153-164, Sep. 2011. 
5. Boveiri H. R., Tavana H. M., Zangeneh M., “The seasonal thermocline affectivity 
by the flow of Arvand river in northwestern part of the Persian Gulf,” International 
Journal of Advanced Scientific and Technical Research, vol. 4, no. 2, pp. 721-730, 
Aug. 2012.  
6. Boveiri H. R., Mosaddad S. M., “Sedimentation Rate in Waters around Iran,” 
International Journal of Research in Management, Issue 2, Vol. 2, pp. 239-246, 
March 2012. 
7. Boveiri H. R., “List-Scheduling Techniques in Homogeneous Multiprocessor 
Environments: A Survey,” International Journal of Software Engineering & Its 
Applications (SCOPUS), Vol. 9, No. 4, pp. 123-132, Apr. 2015. 
8. Boveiri H. R., “An Efficient Task Priority Measurement for List-Scheduling in 
Multiprocessor Environments,” International Journal of Software Engineering & Its 
Applications (SCOPUS), Vol. 9, No. 5, pp. 233-246, May 2015. 
9. Boveiri H. R., “Task assigning techniques for list-scheduling in homogeneous 
multiprocessor environments: A Survey,” International Journal of Software 
Engineering & Its Applications (SCOPUS), Vol. 9, No. 12, pp. 303-312, Dec. 2015. 
 

  بین المللیکنفرانسمقاالت  §
1. Boveiri H. R., “ACO-MTS: A New Approach for Multiprocessor Task Scheduling 
Based on Ant Colony Optimization,” in proc. 3rd Int. Conf. on Intelligent and 
Advanced Systems (IEEE), Kuala Lumpur, 2010. 
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2. Boveiri H. R., Mosaddad S. M., “Computer modelling of ocean circulation,” in 
proc. 8th International Conference on Researches in Engineering, Technology and 
Sciences, Istanbul, Turkey, Aug., 2015. 
3. Mosaddad S. M., Boveiri H. R., “Studying usefulness of a coastal park around a 
river, Karoon,” in proc. 8th International Conference on Researches in Engineering, 
Technology and Sciences, Istanbul, Turkey, Aug., 2015. 

 
 کنفرانس ملیمقاالت  §

 کاراکترهاي نوري یبازشناس” یکتایی،محمدحسین  ماشاهللا عباسی دزفولی، حمیدرضا بویري، -1
 ،رانیا اطالعات يناورف ییدانشجو کنفرانس نیاول  “،فازي -یعصب شبکه از استفاده با یفارس یچاپ

  .1389، سنندج
 فیوظا گراف يزمانبند در کارها به صیتخص جهت تیاولو يارهایمع یبررس” حمیدرضا بویري، -2
، دزفول ،اطالعات يفناور و وتریکامپ یهندساي مهمایش منطقه “،يا چندپردازنده يها ستمیس

1389.  
 با همگن يا چندپردازنده يها ستمیس در مستقل يکارها يستایا يزمانبند”حمیدرضا بویري،  -3

 يفناور و نرم محاسبات یمل کنفرانس نیاول  “،ها مورچه یکلون يساز نهیبه افتیره از استفاده
  .1389، ماهشهر ،اطالعات

 مساله حل در ها مورچه یکلون يساز نهیبه تمیالگور بر یمبتن نینو یافتیره”حمیدرضا بویري،  -4
 مهندسی کنفرانس نینوزدهم  “،همگن يا چندپردازنده يها ستمیس فیوظا گراف يستایا يزمانبند

  .1390، تهران ،ایران برق
 فیوظا گراف يزمانبند مساله حل در ها پردازنده به کارها انتساب” حمیدرضا بویري، -5
اولین همایش   “،یسلول ریادگی ياتوماتا و ریادگی ياتوماتا از استفاده با همگن يمواز يها ستمیس

  .1392  اسفند،شوشتر ،کامپیوتر و فناوري اطالعات مهندسی ملی
 هايشبکه از استفاده با یفارس یِچندفونت یِچاپ کاراکترهاي یبازشناس” حمیدرضا بویري، - 6

  .1393  اسفندشوشتر، ،کامپیوتر و فناوري اطالعات مهندسی  همایش ملیدومین  “،فازي - یعصب
 مهندسی دومین همایش ملی  “،یسطح چند اَمن یموقت داده گاهیپا” حمیدرضا بویري، -7

  .1393  اسفندشوشتر، ،کامپیوتر و فناوري اطالعات
 با همگن يمواز  ستمیس کی در ستایا بطور مستقل يکارها يزمانبند” حمیدرضا بویري، -8

 عیصنا در نینو يها يفناور یمل شیهما نیسوم “،ریادگی ياتوماتا یمبتن نینو یافتیره از استفاده
  .1394آذرماه ، اسالمشهر ،کیربات و رقب

 يسازنهیبه تمیالگور از استفاده با يوتریکامپ يهاشبکه در نهیبه یابیریمس” حمیدرضا بویري، -9
اسالمشهر،  ،کیربات و برق عیصنا در نینو يها يفناور یمل شیهما نیسوم “،هامورچه یکلون

  .1394آذرماه 
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  تحقیقاتیهايها و پروژهطرح §
 يعدد يکاراکترها ينور یبازشناس در يآمار يگشتاورها از استفاده”ا بویري، حمیدرض -1

  .1391-1389اي سما واحد شوشتر، آموزشکده فنی و حرفه “،یفارس
 از استفاده با فارس جیخل در تربوالنس يعدد يمدلساز”  سید مجید مسدد،حمیدرضا بویري، -2

-1389اي سما واحد شوشتر، رفهآموزشکده فنی و ح “،يوتریکامپ يبعدسه يعدد مدل کی
1391. 

 ياتوماتا و ها مورچه یکلون يسازنهیبه تمیالگور بر یمبتن یبیترک یافتیره” حمیدرضا بویري، -3
 “،همگن يا چندپردازنده يها ستمیس در کارها يستایا يزمانبند مساله حل در یسلول ریادگی

  .1393- 1391اي سما واحد شوشتر، آموزشکده فنی و حرفه
 يستایا يزمانبند در کارها به صیتخص جهت دیجد تیاولو اریمع کی ارائه” رضا بویري،حمید -4

اي سما واحد آموزشکده فنی و حرفه “،همگن يا چندپردازنده يها ستمیس فیوظا گراف
  .1394-1393شوشتر، 

 
 هاسخنرانی •

، صی کامپیوتراولین کنفرانس تخص  “ها،سازي کلونی مورچهالگوریتم بهینه”سخنرانی کلیدي،  -1
  .1389آبان دانشگاه پیام نور شوشتر، 

  آذراي سما واحد شوشتر، آموزشکده فنی و حرفه“،اورکالکینگاورکالك و ”همایش هفته پژوهش،  -2
1392.  

گاه آزاد اسالمی مرکز شدان “،هاي کامپیوتري نوین در سیستماورکالکینگ” ،همایش هفته پژوهش -3
  .1394آذر ، گتوند

  
  و ممیزه داوري، اجراییهايهیات •

 .شوشتر واحد سماي ا حرفه وی فن آموزشکدهعضو رسمی، شوراي پژوهش و فناوري،  -1
  .1392شوشتر، اسفند  ،کامپیوتر و فناوري اطالعات مهندسی اولین همایش ملی  عضو هیات داوري، -2
ند شوشتر، اسف ،کامپیوتر و فناوري اطالعات مهندسی دومین همایش ملیعضو هیات داوري،  -3

1393. 
 و 1391، اي سما واحد مسجدسلیمان پروپوزال طرح پژوهشی، آموزشکده فنی و حرفهي چهارداور -4

1394.  
 

 هاها و کارگاهمدرس دوره •
دانشگاه آزاد اسالمی ساعت،  48 “،2003 افزار آفیسآشنایی با نرم”خدمت کارکنان، دوره ضمن -1

 .1389 شهریور، واحد شوشتر
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 کردهشرکتهاي ها و کارگاهدوره •
 ساعت، سازمان مرکزي سما، تهران، 64نهمین دوره بدو خدمت اعضاي هیات علمی سازمان سما،  -1

  .1388ماه دي
 ساعت، 22، 8884شناسه  “،هاي اثربخش مطالعههاي یادگیري و روشسبک”افزایی، دوره دانش -2

  .1389 اسفند، اي سما واحد اهوازآموزشکده فنی و حرفه
 22، 2510شناسه  “، و فناورياتی ویژه معاونان و مدیران پژوهشمدیریت عملی”افزایی، دوره دانش -3

 .1393 اسفند  اهواز،،استان خوزستاندانشگاه آزاد اسالمی هیات امناء ساعت، 
 ساعت، 24، 1633شناسه  “،(PLC)ریزي هاي منطقی قابل برنامهکنندهکنترل”افزایی، دانشدوره  -4

 .1394 مهرماه ، شوشتر،ترواحد شوشدانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد یاسالم آزاد دانشگاه ساعت، 16 “،مدیریت اقامه نماز” و “فعاالن اجرایی نماز” ،دوره آموزشی -5

  .1394 ماهدي شوشتر، شوشتر،
 ساعت، دانشگاه آزاد 16م، /1589شناسه  “،2تاریخ علم و تمدن اسالمی ”طرح معرفت افزایی،  - 6

  .1394 بهمن  شوشتر،اسالمی واحد شوشتر،
  

  و جوایزافتخارات •
  .1391 سال در شوشتر واحد سماي ا حرفه وی فن آموزشکده ،برتر پژوهشگر
 .1391 سال در شوشتر واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه وتریکامپ گروه ،برتر پژوهشگر
  .1392 سال در شوشتر واحد سماي ا حرفه وی فن آموزشکده ،برتر پژوهشگر
   .1394 سال در شوشتر واحد سماي ا حرفه وی فن کدهآموزش ،برتر پژوهشگر
   .1395 سال در شوشتر واحد سماي ا حرفه وی فن آموزشکده ،برتر پژوهشگر

  .1395 نرم افزار در سال – کشوري، کنکور دکتري دانشگاه آزاد اسالمی، رشته مهندسی کامپیوتر1رتبه 
  

 سوابق ریسا •
  .1388 تا 1384خوزستان، افزاري پردازش نوین جنوب، مدیر گروه نرم

  .1389، شوشتر واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاهمدیر کارگروه تخصصی تحقیق، 
  

 زبان خارجه •
 2011 سال در 3,0و رایتینگ  577 نمره با TOEFT-PBT خارجه زبان آزمون
  2011 سال در 3,0رایتینگ تحلیلی و  299 نمره با .GRE-General Rev خارجه زبان آزمون
 
 
 
 
 



 7

 
 هاي تحقیق منديعالقه •

  پردازش تصویر و شناسایی الگوها
  اکتشافیهاي فوقیادگیري ماشین و الگوریتم

  سازي و بهینهزمانبندي
 معماري سازمانی فناوري اطالعات و هوش تجاري


