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ماشین یادگیری •

عموم زبان شناس •

واژگان معناشناس و نحو •

تحصیالت
رایانش زبان شناس گرایش با رایانه دکتری ٢٠١ – ٢٠١٠۴

رایانه و ریاض ده دانش
آلمان برلین، برلین، آزاد اه دانش

سیمو ایوانُو کیریل پروفسور مولر، استفان پروفسور رویاس، راول پروفسور راهنما: اساتید

مطالعات فرصت ٢٠١٣ – ٢٠١٢
طبیع زبان پردازش مؤسسه

آلمان اشتوتگارت، اشتوتگارت، اه دانش
کوهن یوناس پروفسور راهنما: استاد

مطالعات فرصت ٢٠١٠
زبان مدل سازی ده دانش

بلغارستان سوفیا، بلغارستان، علم کادم آ
سیمو ایوان کیریل پروفسور راهنما: استاد
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زبان وعلم فناوری گرایش با زبان شناس ارشد کارشناس ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨
آواشناس و رایانش زبان شناس ده دانش

آلمان ساربروکن، سارلند، اه دانش
اشپورلدر کارولین پروفسور و پینکال مانفرد پروفسور مشاور: اساتید

کاربرد و شناخت رایانه، گرایش با رایانه ارشد کارشناس ٢٠٠٧ ‐ ٢٠٠٨
( طبیع زبان پردازش در (تخصص

رایانه مهندس ده دانش
فرانسه ، نانس ،٢ نانس اه دانش
گیلوم برونو دکتر راهنما: استاد

عموم زبان شناس گرایش با زبان شناس ارشد کارشناس ١٣٨٣ – ١٣٨٠
خارجه زبان های ده دانش

ایران تهران، مرکز، تهران واحد اسالم آزاد اه دانش
بی جن خان محمود پروفسور و عاص مصطف پروفسور مشاور: اساتید

انگلیس زبان مترجم در کارشناس ١٣٧۶ – ١٣٨٠
خارجه زبان های ده دانش

ایران قم، قم، واحد اسالم آزاد اه دانش

تجربی علوم دیپلم ١٣٧ – ١٣٧٢۶
ایران قم، خاتم االنبیاء، دبیرستان

جوایز و تحصیل بورس های
آشتیان کاظم دکتر جایزه ١٣٩۶

ایران تهران، ان، نخب مل بنیاد

در ابهام زدایی برای زبان منابع بافت اطالعات ترکیب عنوان با دی‐ ٢ زیرشاخه اس.اف.بی‐ ٧٣٢، پروژه
جمالت تجزیه زایش در انتخاب و خودکار تجزیه

٢٠١٣ – ٢٠١٢

آلمان اشتوتگارت، اشتوتگارت، اه دانش

( فارس (دستور پرگرام پروژه در آلمان پژوهش بنیاد ٢٠١٢ – ٢٠٠٩
آلمان برلین، برلین، آزاد اه دانش

اروپا اتحادیه از ارتباطات و زبان فناوری در موندوس اراسموس بورس ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧
(٢٠٠٧ ‐ ٢٠٠٨) فرانسه ، نانس ،٢ نانس اه دانش

(٢٠٠٨ ‐ ٢٠٠٩) آلمان ساربروکن، سارلند، اه دانش

کاری تجارب
بین الملل تراز طرح دبیرخانه مسئول تاکنون– ١٣٩۶

بین الملل و علم اری های هم شورای عضو ١٣٩۶ – ١٣٩٨
( پژوهش (استادیار علم هیأت عضو تاکنون– ١٣٩۵

زبان شناس ده پژوهش نظری، زبانشناس گروه
ایران تهران، ، فرهنگ مطالعات و انسان علوم اه پژوهش
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پژوهش ار هم ٢٠١۴
رایانه گروه

آلمان کارلزروهه، ، تعاون دولت اه دانش
کلمات ته دی خودکار تشخیص پروژه: عنوان

اشتوکر سباستین دکتر و فای یوهنا دکتر پروفسور و برکلینگ کای دکتر پروفسور مجریان:

پژوهش ار هم ٢٠١ – ٢٠١٣۴
آلمان ادبیات و زبان اه پژوهش

آلمان کارلزروهه، کارلزروهه، آموزش اه دانش
کلمات ته دی خودکار تشخیص پروژه: عنوان

اشتوکر سباستین دکتر و فای یوهنا دکتر پروفسور و برکلینگ کای دکتر پروفسور مجریان:

پژوهش ار هم ٢٠١٢ – ٢٠٠٩
آلمان زبان دستور گروه

آلمان برلین، برلین، آزاد اه دانش
هسته سازه ای ساخت دستور چارچوب در فارس زبان دستور پیاده سازی و نظری بررس پرگرام: پروژه: عنوان

بنیان
سمولیان پولت دکتر پروفسور و مولر استفان دکتر پروفسور مجریان:

پژوهش ار هم ١٣٨ – ١٣٨٢۶
ایران تهران، ، فرهنگ مطالعات و انسان علوم اه پژوهش

فارس زبان داده اه پای گسترش پروژه: عنوان
عاص مصطف دکتر پروفسور مجری:

پژوهش ار هم ١٣٨ – ١٣٨٣۶
ایران تهران، سمت، انتشارات سازمان

غیرفارس زبانان به فارس زبان آموز فرهنگ اولین تهیه پروژه: عنوان
عاص مصطف دکتر پروفسور مجری:

مترجم ١٣٨۵ – ١٣٨۶
ایران تهران، مستر، شرکت

زبان ره پی تهیه کننده ١٣٨۵
ایران تهران، سمت، انتشارات سازمان

روزنامه آرشیو از فارس زبان ره پی تهیه پروژه:

زبان شناس ر پژوهش ١٣٨۵
ایران تهران، رف، ش شرکت

موظف طرح های

ماشین یادگیری روش های کم با زبان ره پی از واژه معنای استقرایی استنتاج ١٣٩۶ – ١٣٩٧
بسته ارائه نحوی: تجزیه و ، برچسب ده بن واژه سازی، برای فارس زبان خودکار پردازش مسایل بررس

ماشین یادگیری روش های از استفاده با نرم افزاری
١٣٩۵ – ١٣٩۶
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آموزش تجارب
ایران تهران، ، فرهنگ مطالعات و انسان علوم اه پژوهش تاکنون– ١٣٩۵

رایانه مبان

ایران تهران، تهران، اه دانش ١٣٩۵ – ١٣٩۶
هستان شناس و دانش مهندس

ایران تهران، شریف، صنعت اه دانش ١٣٩۵ – ١٣٩۶
پیشرفته نحو
واژه ساخت

ایران تهران، الزهرا، اه دانش ١٣٩۵ – ١٣٩۶
دکتری) (مقطع رایانش زبانشناس

دکتری) (مقطع انفرادی مطالعه

ایران تهران، ، فرهنگ مطالعات و انسان علوم اه پژوهش تا ١٣٩۵/١١/٢
حروفچین برای التک عمل کاربرد آموزش کارگاه ١٣٩۵/١٢/٧

ایران تهران، ، فرهنگ مطالعات و انسان علوم اه پژوهش ١٣٩۵/٩/١۶
زبان شناسان برای التک با حروفچین آموزش کارگاه

ایران تهران، جنوب، تهران واحد اسالم آزاد اه دانش ١٣٩۴ – ١٣٩۵
دکتری) (مقطع کاربردی زبانشناس

( انگلیس زبان به دروس (ارائه ایران تهران، کاربردی، علم جامع اه دانش ١٣٨ – ١٣٨٢۶
٣ و ،١،٢ مفاهیم درک

اه آزمایش و ٢ و ١ شنود و گفت
١ نگارش دستور

آواشناس
عموم زبان

سپید انگلیس زبان اه آموزش ١٣٨٢
صدرا انگلیس زبان اه آموزش ١٣٨٢

گویش انگلیس زبان اه آموزش ١٣٧٨

کارگاه ها و همایش  ها در سیستم پیش نمایش مدعو، سخنران

انسان علوم در اطالعات فناوری کاربرد دیجیتال: انسان علوم
تهران ، فرهنگ مطالعات و انسان علوم اه پژوهش در سخنران ١٣٩۶/١٠/۵

چالش ها و نیازها : فارس زبان و طبیع زبان پردازش
تهران اطالعات، فناوری و علوم اه پژوهش در شناخت علوم و طبیع زبان پردازش تخصص میزگرد ١٣٩٣/٧/٢٢

استفاده خودکار: تجزیه به هسته بنیان سازه ای ساخت دستور چارچوب در فارس زبان درخت دادگان تهیه از
داده نشانه گذاری برای ماشین یادگیری از

آلمان فرانکفورت، گوته، اه دانش ٢٠١٢/١٢/١٧
آلمان اشتوتگارت، اشتوتگارت، اه دانش ٢٠١٢/١٢/١۴

آلمان ساربروکن، سارلند، اه دانش ٢٠١۴/٠٧/١٧
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آن تهیه روش و بنیان هسته سازه ای ساخت دستور چارچوب در فارس زبان درخت دادگان معرف
ایران تهران، ایران، مخابرات تحقیقات مرکز ١٣٩١/۴/٢١

ایران تهران، ، فرهنگ مطالعات و انسان علوم اه پژوهش ١٣٩١/۴/٢٠
ایران تهران، شریف، صنعت اه دانش ١٣٩١/۴/١١

فعال یادگیری روش کم با معنایی چارچوب برچسب ده
فرانسه ، نانس ،٢ نانس اه دانش ، نانس زبان خودکار پردازش کارگاه ٢٠٠٩/۶/١٨،١٩

فارس زبان برای تعامل دستور پیاده سازی و طراح
مطالعات و انسان علوم اه پژوهش ایران، زبان شناس انجمن به وابسته رایانش زبان شناس همایش اولین

ایران تهران، ، فرهنگ
١٣٨٣/١٠/١٠

فرانسه ، نانس ،٢ نانس اه دانش ، نانس زبان خودکار پردازش کارگاه ٢٠٠٨/۶/٢۴،٢۶

فارس واژه پیش بین
ایران تهران، تهران، اه دانش رایانه، و فارس زبان کارگاه دومین در داده شده نمایش درودی، احسان اری هم با ١٣٨۵/۴/۶،٧

ایران تهران، تهران، اه دانش رایانه، و فارس زبان کارگاه اولین در داده شده نمایش ١٣٨٣/۴/۵،۶

فعالیت ها سایر
همایش علم دبیر

رایانش زبان شناس مل همایش چهارمین ١٣٩۶

همایش ها و علم مجالت در مقاله بررس /داوری علم کمیته در مدعو عضو
Behavior Research Methods ٢٠١٣
Corpora Journal ٢٠٠٩

زبان پژوه تاکنون– ١٣٩۶
تطبیق زبان شناس پژوهش های تاکنون– ١٣٩۶

معاصر فرهنگ دانشنامه تاکنون– ١٣٩۵
زبان شناس و زبان تاکنون– ١٣٩۴

داده ها و عالئم پردازش تاکنون– ١٣٩٣

رایانش زبان شناس مل همایش چهارمین ١٣٩۶
دانش و اطالعات فناوری کنفرانس نهمین

ره ای پی زبان شناس مل همایش دومین ١٣٩۵
رایانش زبان شناس مل همایش سومین ١٣٩٣

علم کتاب بررس کمیته در مدعو عضو
سمت انتشارات ١٣٩۶

پروژه ناظر
تهران اه دانش در فارس زبان نحوی تجزیه گر نرم افزار به همراه فارس سازه ای درخت بانک تولید ١٣٩۵ – ١٣٩۶

نصرالدین خواجه اه دانش در فارس زبان نحوی تجزیه گر نرم افزار به همراه فارس سازه ای درخت بانک تولید
طوس

١٣٩۵ – ١٣٩۶

دانشجویی و علم انجمن های در عضویت
ایران کامپیوتر انجمن عضو تاکنون‐ ١٣٩۶

ایران زبان شناس انجمن عضو تاکنون‐ ١٣٨٣
اروپا دانشجویان اسالم انجمن عضو ١٣٩ – ١٣٩٠۵

۵



علم کنفرانس های و همایش ها اجرایی کمیته عضو
ایران تهران طباطبایی، عالمه اه دانش ایران، زبان شناس همایش هفتمین ١٣٨۶

ایران تهران، تهران، اه دانش رایانه، و فارس زبان کارگاه دومین ١٣٨۵
ایران تهران، تهران، اه دانش ایران، زبان شناس انجمن همایش اولین ١٣٨۴

فرانکفورت در اروپا دانشجویان اسالم انجمن علم مسئول ١٣٩٣ – ١٣٩٢

ایران زبان شناس انجمن به متعلق زبان شناس و زبان مجله صفحه آرای ١٣٨۴ – ١٣٨۶

ایران زبان شناس انجمن به وابسته رایانه ای زبان شناس گروه نماینده ١٣٨ – ١٣٨٣۶

زبان ها
مادری فارس

روان انگلیس
متوسط آلمان
مبتدی فرانسه

فرهنگ فعالیت های و افتخارات
بلژی اسالم انجمن توسط خمین امام رحلت رد سال فرهنگ مسابقه ١٣٩١

تهران پزش علوم اه جهاددانش توسط مهدوی جامعه در زن عنوان با آینه ۵٠ فرهنگ مسابقه ١٣٩٠
اروپا اسالم انجمن توسط مهدویت گفتمان کتابخوان فرهنگ مسابقه ١٣٨٩

برلین در ایران اسالم جمهوری سفارت توسط اسالم انقالب پیروزی رد سال فرهنگ مسابقه ١٣٨٨

رایانه دانش
خوب) (خیل Windows خوب)، (خیل Linux خوب)، (خیل Mac عامل سیستم

(مبتدی) Prolog (خوب)، Java (خوب)، Python خوب)، (خیل Perl برنامه نویس زبان
خوب) (خیل XML خوب)، (خیل HTML نشانداری زبان

(خوب) PHP (خوب)، Javascript وب زبان
(مبتدی) SPARQL خوب)، (خیل XPath جستجو زبان

(خیل LibreOffice خوب)، (خیل Office MS خوب)، (خیل Emacs خوب)، (خیل LaTeX
خوب)

واژه پرداز

(مبتدی) MySQL خوب)، (خیل Access دادگان

انتشارات
پایان نامه ها ‐

فارس

آزاد اه دانش کارشناس ارشد، پایان نامه “، فارس زبان رایانه ای پردازش در واژه ”پیش بین ، قیوم مسعود
١٣٨٣ ایران، تهران، مرکز، تهران واحد ، اسالم

١٣٨٣
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بین الملل و مل کارگاه های و همایش ها ‐
فارس

همایش چهارمین مقاالت مجموعه در “، فارس زبان رایانش نحو پردازش در چندواژگ ”مسئله ، قیوم مسعود
١٣٩۶ بهمن ، پارس نویسه نشر ،۴١١ – ٠ صفحات ایران)، (تهران، ره ای، پی زبانشناس مل

١٣٩۶

زبانشناس مل همایش دومین مقاالت مجموعه در “، زبان ره پی از ره زیرپی خودکار ”تهیه ، قیوم مسعود
١٣٩۵ آذر ، پارس نویسه نشر ،١٨۴ – ١۶٧ صفحات ایران)، (تهران، ره ای، پی

١٣٩۵

امالیی دادگان خودکار تهیه و فارس زبان در نگارش ”تنوع ، صناعت مرضیه و ، شریف ساغر ، قیوم مسعود
١٣٩۴ وب، پژوهش های بین الملل همایش اولین مقاالت مجموعه در وب،“ بر مبتن زبان ره پی از

١٣٩۴

آماری تجزیه گر رد عمل بر مؤثر روش های ”بررس ، قیوم مسعود و رزازی، محمدرضا صادق زاده، محمدباقر
١٣٩٣ ایران)، (تهران، ، رایانش زبانشناس مل همایش سومین مقاالت مجموعه در در “، فارس زبان

١٣٩٣

کنفرانس هشتمین مقاالت مجموعه در “، فارس خودکار تجزیه گر و درخت دادگان ”معرف ، قیوم مسعود
١٣٩٣ ،۶٧٩ – ۶۶۶ صفحات ،٢ جلد ایران، زبان شناس

١٣٩٢

مقاالت مجموعه در “، واژگان روابط بررس در آماری ابزار ”نقش ، قیوم مسعود و خیابان مدرس شهرام
١٣٨۶ ،۶١٨ – ۶٠۴ صفحات ایران، زبانشناس همایش هفتمین

١٣٨۶

در موردی،“ بررس ی : جسم معلولیت دچار کاربران برای واژه پیش بین نرم افزار ”کاربرد ، قیوم مسعود
١٣٨۵ ،٢٢۵ – ٢١۶ صفحات رایانه، و فارس زبان کارگاه دومین مقاالت مجموعه

١٣٨۵

در آن کاربردی پیامدهای و اضافه حرف واژه سازی فرایند ”انضمام: ، قیوم مسعود و ابوالحسن چیمه زهرا
١٣٨۵ ،٢۴ – ١۶ صفحات رایانه، و فارس زبان کارگاه دومین مقاالت مجموعه در رایانه ای،“ زبانشناس

در مقایسه ای،“ ردی روی باهم آیی: بررس در زبان ره های پی ”نقش ، قیوم مسعود و خیابان مدرس شهرام
١٣٨۵ ،۶۵ – ۵۵ صفحات رایانه، و فارس زبان کارگاه دومین مقاالت مجموعه
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١٣٨۴ ،١١۵ – ١٠۵
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مدل ی ارائه واژه: رایانه ای ”پیش بین حیدرزاده، مهران و رهبر، سیاوش ، عاص مصطف سید ، قیوم مسعود
١٣٨٣ ص. ١٧۴، رایانه، و فارس زبان کارگاه اولین مقاالت مجموعه در “، فارس زبان از آماری
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