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   مشخصات فردی 
 31ه شناسنامه: شمار            محل تولد: شیراز         نام پدر: محمود       3131سال تولد: 

 90132090333تلفن همراه:  -تحصیالت: دانشجوی دکترای مهندسی مخابرات، گرایش سیستم 

  tashk_ashkan [at] ieee.orgو   ashkan.tashk [at] gmail.comو  tashk_ashkan [at] hotmail.comآدرس پست الکترونیکی : 

 سابقه تحصيلی
 3133شهر شیراز  3فارغ التحصیل رشته ریاضی فیزیک نظام جدید از دبیرستان توحید -

 13/33( با معدل 3131-3133فارغ التحصیل دوره کارشناسی، رشته مهندسی برق از دانشگاه شیراز ) -

 (3133 -3133دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، رشته مهندسی مخابرات، گرایش سیستم دانشگاه صنعتی شیراز ) -

( با 3133-3133گرایش سیستم، از دانشگاه صنعتی شیراز )-فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد، رشته مهندسی مخابرات -

(.33/33رتبه برتر و معدل رده الف )

 و دکتری. های درخشان دانشگاه صنعتی شیراز طی دوره کارشناسی ارشدعضویت دفتر استعداد  -

 (3130دانشجوی دوره دکتری،رشته مهندسی مخابرات، گرایش سیستم دانشگاه صنعتی شیراز )تاریخ شروع بهمن ماه  -

 و آموزشی سوابق شغلی
 )ادامه همکاری(. 30شیراز از نیم سال دوم مدرس و عضو هیئت علمی حق التدریس دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه  -
 در دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز. 03-09طی نیم سال اول تدریس درس اصول میکروکامپیوترها  -
و  شناسه ملی  233330222111، شماره اقتصادی 3331شرکت زرین صبا به شماره ثبت  چندین طرح مخابراتی برایمجری  -

3919331299. 
محاسبات  ،یخطوط انتقال مخابرات ،یوتریکامپ یشبکه ها یتدریس در دانشگاه آزاد واحد مرودشت به عنوان استاد درس ها -

 .یمخابرات یمدارها شگاهیو آزما یعدد
 .ها ستمیو س گنالهایس لیو تحل هیبه عنوان استاد درس تجز رازیباهنر ش یو مهندس یتدریس در دانشکده فن -
)نرم افزار  کیدر الکترون یکاربرد ینرم افزارها یپاسارگاد شیراز به عنوان استاد درس ها یتدریس در مؤسسه آموزش عال -

Matlabبه زبان  یا انهیرا یسی( و برنامه نوC. 
 ( در دانشکده آموزشهای الکترونیکی )مجازی( دانشگاه شیراز.T.Aهمکاری به عنوان دستیار استاد ) -

تحلیل عددی ،سیگنالها و سیستم ها، مدارهای الکتریکی،  اساتید دانشگاه های شیراز و صنعتی شیراز در دروسی چوندستیار  -
 .فرآیندهای تصادفی و پردازش سیگنال های دیجیتال

کمک استاد دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد برای درس هایی چون محاسبات عددی، مدارهای الکتریکی، فرآیندهای  -
 ، شناسایی الگو و ...DSPاتفاقی، 

برای « حروف فارسی در تصاویر پزشکیبی اتالف داده های متنی با نهان نگاری »استاد راهنمای پروژه کارشناسی با عنوان  -
کارشناسی مهندسی برق دانشکده فنی مهندسی باهنر شیراز ان، دانشجویاحمدین مجتبی نوروزی و کنعان جناب آقایا

سرعت و پالک خودرو با استفاده از پردازش  صیتشخ تیبا قابل یکیسامانه تراف»استاد راهنمای پروژه کارشناسی با عنوان  -
دانشکده فنی مهندسی  مهندسی برقمحمد ملکیان، دانشجوی کارشناسی برای آقای  «Matlabبه کمک نرم افزار  ییدئویو ریتصاو

باهنر شیراز

 Improved Robust Lossless Data Hiding Schemes Based on »استاد مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  -

Histogram Distribution Constrained Method  »،دانشجوی کارشناسی ارشد  برای جناب آقای محمد علی علویان مهر
 الکترونیک دانشگاه سیستان و بلوچستان -مهندسی برق

 پژوهشیو تجارب سوابق 
سیستم کنترل ورود و خروج هوشمند مبتنی بر بیومتریک اثرانگشت و تشخیص پالک »انجام و اجرای طرح پژوهشی با عنوان  -

 .فارستحت قراردادی با حمایت دفتر بنیادملی نخبگان استان « خودرو
و  مؤسسه آموزش عالی پاسارگاد شیرازدانشگاه صنعتی شیراز، در & Keyence  Omronهای  PLCآموزش های برگزاری کارگاه  -

 .و مرودشت آزاد واحد گراشهای  دانشگاه
 شرکت در ششمین جشنواره ایده های برتر، تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان استان یزد. -

کان اتکش       رزوهم             .Ashkan Tashk’s C.V                                                                           اش

لیباسمه تعا  
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 اجراییتجارب سوابق و 
گروه ارتباط با مسئول برگزاری بیش از سه بازدید به عنوان انجمن علمی مخابرات و رادیوآماتوری و شورای مدیریت عضو  -

 انجمن علمی دانشگاه صنعتی شیراز و به شرح زیر: صنعت
 (، شهرستان شیراز.ITI* بازدید از شرکت مخابرات راه دور ایران )

 شیراز. * بازدید از نیروگاه خورشیدی دانشگاه
 کیلوولت شهرک سعدیه شیراز. 39به  199* بازدید از پست فشار قوی 

 * برنامه ریزی بازدید از کارخانجات مخابراتی ایران )ُکما(.
و کسب مقام انجمن علمی شاخه  03الی  30طی سالهای  دانشگاه صنعتی شیراز IEEEشاخه دانشجویی رئیس انجمن علمی  -

 شمسی(. 03-03) 3933ه ریاست اینجانب طی سال میالدی دانشجویی قابل تقدیر در دور
تبلیغی به عنوان رئیس و عضو کادر اجرایی انجمن علمی شاخه برنامه آموزشی، ترویجی و  39پیگیری و اجرای بیش از  -

 دانشگاه صنعتی شیراز به قرار زیر: IEEE دانشجویی
 سمينارهای علمی

 .در دانشکده فنی مهندسی باهنر شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز« IEEEآشنایی با  »سمینار علمی با عناوین چند برگزاری ( 3
توسط جناب آقای دکتر راستی استاد « How to do research and where to publish»( سازماندهی و هماهنگی سمینارهای علمی 3

توسط جناب آقای دکتر اسالمی « Academic Research: Ultimate Goal, Pitfalls and Integrity»دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، 
 Randomized Algorithms for Optimization in the“استادیار دانشگاه صنعتی شیراز و فارغ التحصیل از دانشگاه آلبرتای کانادا، 

Presence of Uncertainty”  سنگاپور یدکترا دانشگاه مل یمهندس چمن باز دانشجو یجناب آقاتوسط (NUS و عضو گروه )
 توسط آقای مهندس مصطفی «  LATEXبا نرم افزار  ییآشنا »، دانشگاه نیدر ا Data Storage Institute یقاتیتحق

 دانشگاه صنعتی شیراز. IEEEبه عنوان رئیس انجمن علمی شاخه دانشجویی و هماهنگی بیش از سه دوره آموزشی ساماندهی ( 1

هتل آپارتمان هدیش شیراز به عنوان عضو کمیته توسعه پولیس و با هتل بین المللی پنج ستاره پرسبستن تفاهم نامه و پیگیری  -
 .(IEEE IRAN SECTION( شاخه ایران )IEEEعضویت انجمن بین المللی مهندسین برق و الکترونیک )

و افتخارات علمی گواهی های اخذ شده ،آموزشی مدارکدوره ها و 

 3103انجمن های علمی دانشجویی کشور در ششمین جشنواره ملی حرکت سال کسب عنوان دبیر برگزیده -
مقدماتی و پیشرفته سیگنالینگ )برگذار شده توسط  GSMگذراندن دوره های آموزشی سیستم های موبایل  -

 شرکت مخابرات سیار )همراه اول((
  هوشمند شیرازدر شرکت کنترل صنعتی  Keyenceهای  PLCگذراندن دوره مقدماتی آموزشی  -

 سطح( در کانون زبان ایران 33گذراندن دوره کامل زبان انگلیسی ) -
 (C و برنامه نویسی به زبان Word   ، Internet ،Matlab  ،Orcad pspice  ،Protel)ازجمله : آشنایی به برنامه های کامپیوتری -
ارت علوم در دانشگاه برگزار شده توسط وز “نویسی پروژهطرح ”و  “مستند سازی تجربیات”گذراندن و اخذ مدارک کارگاه های  -

 .3133صنعتی شیراز، فروردین ماه 
 برگزار شده توسط سازمان استاندارد ایران. “آشنایی با استانداردهای بین المللی”گذراندن و اخذ مدرک دوره  -
ه هشت انجمن مهندسین برق و دعوت و دریافت بورس جهت شرکت در کنگره بین المللی شاخه های دانشجویی ناحی -

 ,IEEE Region 8 Student Branch and GOLD Congress (IEEE SBC2010),” Leuven“ ◙:3939الکترونیک با عنوان زیر در سال 

Belgium, August, 2010. 

الکترونیک با دعوت و دریافت بورس و شرکت در کنگره بین المللی شاخه های دانشجویی ناحیه هشت انجمن مهندسین برق و  -
 ,IEEE Region 8 Student Branch and GOLD Congress (IEEE SBC2012),” Madrid, Spain, July“ ◙:3933عنوان زیر در سال 

2012. 
 در مادرید اسپانیا به شرح زیر: SBC2012دریافت گواهی شرکت درکارگاه های برگزار شده طی کنگره  -

◙ Certification of "Achieving Success through Networking and Social Capital Workshop" presented by Steven D’souza and 
disposed of by Student Branch and Gold Congress, Madrid, Spain, July, 2012. 
◙ Certification of "Exploring Brain Chemistry with MRI-PET" presented by Jacob M. Hooker and disposed of by Student 
Branch and Gold Congress, Madrid, Spain, July, 2012. 
◙ Certification of "Neuroimaging in brain disease" presented by J. A. Hernandez Tamames and disposed of by Student 
Branch and Gold Congress, Madrid, Spain, July, 2012. 
◙ Certification of "Simultaneous Register of EEG and fMRI" presented by Ana Beatriz Solana and disposed of by Student 
Branch and Gold Congress, Madrid, Spain, July, 2012.
◙ Certification of "Where the Neurotechnology and Neurorehabilitation Meet" presented by Javier Minguez and disposed of 
by Student Branch and Gold Congress, Madrid, Spain, July, 2012. 
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 ادامه دوره ها و مدارک آموزشی، گواهی های اخذ شده و افتخارات علمی

 در رشته مهندسی برق دانشگاه شهیدباهنر کرمان. 33در بین دانشجویان ورودی سال کسب رتبه اول  -
در مقطع  03الی  30در مقطع کارشناسی و  30الی  33داد های درخشان دانشگاه صنعتی شیراز طی سال های عضو دفتر استع -

 دکتری.
دانشگاه صنعتی شیراز. 33کسب رتبه دانشجویی ممتاز بین دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  -

دفتر بنیاد نخبگان در استان فارس از ساعت  توسط 3/3/30برگزار شده در تاریخ « ویژه اختراعات و پژوهش»شرکت در کارگاه  -
.33الی  0
برگزار شده توسط سازمان فنی و حرفه ای کشور زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه  "کارگاه انرژی خورشیدی"گواهی شرکت در  -

 اجتماعی.
نشجویی و دریافت لوح حرکت مربوط به انجمن های علمی دا ملی دبیر برگزیده کشوری در ششمین جشنواره کسب عنوان -

 و فناوری ریاست جمهوری یعلممحترم وزیر محترم علوم و همچنین معاونت جانب تقدیر از 

 کتابهای تأليف شده

 چاپ شده توسط انتشارات نوید در “ MATLABمحاسبات عددی پيشرفته توسط نرم افزار ”تألیف و چاپ کتاب با عنوان  -
 (.31دوران کارشناسی )پاییز 

 چاپ شده توسط انتشارات جهاد دانشگاهی تهران در “ & Keyence Omron های PLCآشنایی با ”اپ کتاب با عنوان و چتألیف  -
 (.33دوران کارشناسی ارشد )بهار 

 مقاالت پذیرفته و یا چاپ شده در مجالت معتبر بين المللی
 ZUSC (Journal of Zhejiang University and Springer-Verlag Berlin Heidelberg-SCIENCE C( پذیرفته شدن مقاله در مجله 3

(ISI Indexed Journal) ،):با عنوان 
 A. Tashk, M. S. Helfroush and M. J. Dehghani, “A Chebyshev/Legendre Polynomial Interpolation Approach for 

Fingerprint Orientation Estimation Smoothing and Prediction” 
 با عنوان: ISTPress( پذیرفته شدن و انتشار مقاله در مجله 3

 A. Tashk, M. S. Helfroush and M. Mohammadpour, “Fingerprint Ridge Orientation Estimation Smoothing Based on 
Modified 2D Fourier Expansion (M-FOMFE) and Gaussian Filtering” 

 با عنوان: AECE (Advances in Electrical and Computer Engineering)( پذیرفته شدن مقاله در مجله 1
 M. Hajizadeh, M.S. Helfrush, M.J. Dehghani & A. Tashk, “A Robust Blind Image Watermarking Method Using Local 

Maximum Amplitude Wavelet Coefficient Quantization” 

 M. Hajizadeh, M.S. Helfrush & A. Tashk,  “Improvement of Image با عنوان:  ISTPressمجله ( پذیرفته شدن مقاله در 2

Zooming Using Least Directional Differences based on Linear and Cubic Interpolation” 
 

 .A ( با عنوان: International Journal of Electronics and Communications) Elsevier EAEAمجله ( پذیرفته شدن مقاله در 1

Tashk, M.S. Helfrush & K. Kazemi, “A Novel Fingerprint Matcher based on an Ergodic 2-D Hidden Markov Model”, 
Nov. 2010. 

 با عنوان: International Journal of Computer Theory and Engineering (IJCTE)( پذیرش و چاپ مقاله در مجله 3
Sasan Golabi, Saiid Saadat, Mohammad Sadegh Helfroush and Ashkan Tashk, “A Novel Thinning Algorithm with 

Fingerprint Minutiae Extraction Capability”, Vol. 4, No. 4, August 2012. 

 با عنوان: International Research Journal of Applied & Basic Sciences (IRJABS)( پذیرش و چاپ مقاله در مجله 1

Mohammad Ali Alavianmehr, Mehdi Rezaei, Mohammad Sadegh Helfroush and Ashkan Tashk, “A High Capacity 
Robust Lossless Data Hiding Scheme Using Complementary Embedding Strategy,” September 2013. 

 با عنوان:  Journal of Medical Signals and Systems (JMSS)مجله( پذیرش و چاپ مقاله در 3
 A. Tashk, M. S. Helfroush, H. Danyali and M. Akbarzadeh-jahromi, “A Novel CAD System for Mitosis detection Using 

Histopathology Slide Images,” January, 2014. 

 با عنوان: Bentham Science Publisher Current Bioinformatics (CBIO)( پذیرش مقاله در مجله 0
 A. Tashk, M. S. Helfroush, H. Danyali and M. Akbarzadeh-jahromi, “A Computer-Aided System for Automatic Mitosis 

Detection from Breat Cancer Histological Slide Images based on Stiffness Matrix and Feature Fusion,” July, 2014 (IF:2.01). 

 مقاالت ارائه شده در کنفرانس های داخلی و بين المللی
 با عناوین:، IEEE-IC4 2009( پذیرفته شدن و چاپ دو مقاله در کنفرانس 3

a) “Improvement of Fingerprint Orientation Estimation by a Modification of Fingerprint Orientation Model Based on 2D 
Fourier Expansion (M-FOMFE)” 
b) “Improvement of Image Zooming Using Least Directional Differences based on Linear and Cubic Interpolation” 

بهبود طبقه بندی تصاویر اثر انگشت مبتنی بر تشخيص و شناسایی نقاط منفرد با استفاده از بسط "پذیرفته شدن و چاپ مقاله ای با عنوان  (3

 (.CSICC 2009)میالدی  3990شمسی مصادف با  3131به صورت پوستر در کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران در سال  "دو بعدی فوریه
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بين المللیشده در کنفرانس های داخلی و مقاالت ارائه ادامه 

اصالح شده و  بهبود هموارسازی تخمين درشت جهت رگه ها به کمک بسط فوریه دوبعدی"( پذیرفته شدن و چاپ مقاله ای با عنوان 1
 (.ICEE 2009) 3133در چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران در سال  "فيلتر کردن گوسی

 با عنوان: CESSE 2009( پذیرفته شدن و چاپ مقاله در کنفرانس 2
 A. Shahabinia, M. J. Dehghani, A. A. Safavi and A. Tashk, “Implementation of Wireless Biosignal Processing and 

Monitoring”,International Conference on Computer, Electrical, and Systems Science, and Engineering (CESSE 2009), 
Amsterdam, the Netherlands, September, 2009.  

 به شرح زیر: (ICMV 2009)پذیرفته شدن و چاپ مقاله در کنفرانس  (1
A. Tashk and M. S. Helfroush, “A Conditional Selection of Orthogonal Legendre/Chebyshev Polynomials As a Novel 

Fingerprint Orientation Estimation Smoothing Method,” International Conference on Machine Vision (ICMV09), Dubai, 
UAE, December, 2009. 

 ( به شرح زیر:ICEE 2010کنفرانس )( پذیرفته شدن مقاله در 3

A. Tashk, M. S. Helfroush and K. Kazemi, “Automatic Fingerprint Matching based on An Innovative Ergodic Embedded 
Hidden Markov Model (E2HMM) Approach,” International Conference on Electrical Engineering (ICEE10), Isfahan, Iran, 
May, 2010. 

ASCTT Applied and Science Conference on  st1کاربردی فناوری های مخابراتی )-( پذیرفته شدن دو مقاله در اولین کنفرانس علمی1

Telecommunication Technologies) 
"و بازیابی آنها نهان نگاری داده های دیجيتال به شيوه دوگان با قابليت تشخيص محل بروز خدشه ها و تصحيح" )الف(

 "Autoregressiveبهبود روش حذف طنين در سيستم های شناسایی مخابراتی زیردریای سونار فعال به کمک مدل سازی فيلتر پيش سفيدساز " )ب(


 ( به شرح زیر:ICEE2012پذیرفته شدن مقاله در کنفرانس )( 3
 A. Tashk, and S. Khorshidi, “An Adaptive Order-Selection Autoregressive Pre-Whiten Filtering in Active Sonar 

Target Detection with Reverberation Cancellation Ability”, 20th Iranian Conference on electrical Engineering 
(ICEE2012), Tehran, Iran, May, 2012. 

 ر:( به شرح زیISCISC2012( پذیرفته شدن دو مقاله در کنفرانس )0
 A. Tashk, H. Danyali and M. A. Alavianmehr, “A Modified Dual watermarking Scheme for digital images with 

Tamper Localization/detection and recovery Capabilities”, 9th International Conference on Information Security and 
Cryptology (ISCISC2012), Tabriz, Iran, 13-14 September, 2012. 

 M. A. Alavianmehr, M. Rezaei, M. S. Helfroush and A. Tashk, , “A Lossless Robust Data Hiding Scheme Based on 
Histogram Distribution Constrained in Image Integer Wavelet Transform Domain”, 9th International Conference on 
Information Security and Cryptology (ISCISC2012), Tabriz, Iran, 13-14 September, 2012. 

 :( به شرح زیرICCKE2012( پذیرفته شدن مقاله در کنفرانس )39

 M. A. Alavianmehr, M. Rezaei, M. S. Helfroush and A. Tashk, , “A Lossless Data Hiding Scheme on Video Raw Data 
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