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 پژوهشي   -مختصري از سوابق علمي

 دانشگاه تهران -هاي فني پردیس دانشکده –مهندسي برق و کامپیوتر  دانشکده دانشیار اهشمي دکتر محموردضا 

آموخته دانش  ی. وباشدیدانشگاه تهران م  یفن  یهادانشکده  سیدپر  وتریبرق و کامپ  یدانشکده مهندس  اریدانش  ،یدکتر محمودرضا هاشم

کارشناس کارشناس  یمقاطع  دکتر  ارشدیو  مدرک  و  بوده  تهران  اتاوا  یدانشگاه  دانشگاه  از  را  در  یخود  دکتر   افتیکانادا  است.  نموده 

م  انگذاریبن  یهاشم آزما  یاچندرسانه  یهاپردازش  شگاهیآزما  ریدو  فراگ  سکیر  یابیارز  شگاهیو  کشف  تعامالت   یکالهبردار  ریو  در 

زم  یکیالکترون است.  تهران  دانشگاه  فتا(  ا  ی قاتیتحق  یهانه ی)ارک  عالقه  شبکهسامانه  شانیمورد  و  (، ا یمد  ی )مالت  یاچندرسانه  یهاها 

 .باشدیم  یابر انشیو اعتماد در را تیامن ،یکیخدمات الکترون تیامنتحول دیجیتال،  ،یاسانهچندر یها پردازش یبرا نینو یهایمعمار

و  یمل یاه دنها  و ها از سازمان یاری بس یبرا تالیجیتحول د جادیاطالعات، و ا یفناور یهایمشاور ارشد در استقرار استراتژ  ی هاشم دکتر

و  یالمللنیب است.  ه  1397از سال    یبوده   IEEE Transactions on Circuits and Systems forهینشر  هیریتحر  اتیعضو 

Video Technology (TCSVT)   از سال  باشد یم دانشگاه    یمجاز  یاطالعات و فضا  یمرکز فناور  استیر  سال  5دت  به م   93  و 

 . شته استتهران را بعهده دا

 ايتخصصي و حرفههاي زمینه

 ت فناوری اطالعا تحول هایریزی و مدیریت طرحبرنامه ▪

 امنیت و اعتماد در رایانش ابری  ▪

 لکترونیکی امنیت خدمات ا ▪

 الکترونیکی مالی کشف تقلب در تعامالت ▪

 تجارت و کسب و کار الکترونیکی ▪

 ایهای و ارتباطات چندرسانهسیستم ▪

 ای های چندرسانهافزاری برای پردازشهای سخت معماری ▪

 های مبتنی بر رایانش ابری بازی ▪

 سوابق کاري 

 (1381 دانشگاه تهران )از -فنی هایهشکد دان پردیس -کامپیوتر و برق مهندسی دانشکدهعلمی ت أعضو هی ▪

 ( 1398-1393) فناوری اطالعات و فضای مجازی دانشگاه تهرانمرکز  رئیس ▪

 ( 1396-1393عضو شورای فناوری اطالعات وزارت امور اقتصادی و دارایی ) ▪

 (1395-1388) تهرانبرق منطقه  یشرکت سهام کیانفورمات یعضو شورا ▪

 ( 1393-1392) زیر راه و شهرسازیفناوری اطالعات و عالی مشاور ▪

 ( 1393-1392)بانکداری الکترونیکی  فناوری اطالعات و تحول حوزه مشاور مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در ▪

 (1393-1391)ریزی آموزش عالی های نوین شورای برنامه عضو کمیته فناوری اطالعات گروه فناوری ▪

 ( 1393-1391شرکت توانیر )  آمار و ارتباطات وفناوری اطالعات گذاری  عضو شورای سیاست  ▪

 ( 1392-1387)عضو شورای فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت امور اقتصادی و دارایی  ▪

 (1387 -1392عضو شورای پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ) ▪

 ( سال 2)  ITدر امور   یوزارت بازرگان   یاقتصاد یهایو بررس  یریزمعاونت برنامهمشاور  ▪

 سال(1/ 5) ی، وزارت بازرگانیسرپرست دفتر توسعه تجارت الکترونیک ▪
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 سال(  3) ینوین آموزش الکترونیک یها ، مبدع روشمدیر تحقیقات شرکت مهندسین مبناپرداز ▪

 سال(   2، کانادا )Leitch Technologyسازی ویدئو، شرکت مدیر تحقیقات فشرده ▪

 سالIT  (5 ) یه هاایران، مشاور و مسئول پروژ یشرکت صنایع ارتباط ▪

 هاي مرتبط با فناوري اطالعات منتخب پروژه 

 بانک توسعه صادرات ایران  Core Bankingپروژه ریزی و کنترل برنامه اندازی واحد راهمدیر پروژه  ▪

 هی مهندسی فناوری اطالعاتهای آموزش دانشگامدیر و مجری طرح پژوهشی بازبینی بهبود طلب دوره ▪

 ری اطالعات شرکت توانیر گاه ساختار واحد فناومدیر پروژه تدوین جای ▪

 :یوزارت بازرگان یمل  یهاناظر پروژهمشاور کافرما و  ▪

 کشور   یتجارت الکترونیکطرح جامع  -

 ی )امضای دیجیتال( الکترونیک یگواه صدور -

 یکی نامه دفاتر صدور گواهی الکتروننویس آیینپیش تدوین ▪

 یکی کترونانون تجارت الق 57، و  56مواد   ن نامهییآس ینو شیپن یتدو ▪

  ی، و مدیریت چند پروژه تجارت الکترونیکیمشاوره، راه انداز ▪

 جامع آموزش از راه دور سیستم یسازو پیاده   یطراح مشاور ▪

 ساز ویدئو و تصاویر دیجیتال فشرده تراشه   یسازو پیاده  یطراح ▪
 

 ي به اتمام رسیده هاي صنعتمنتخب پروژه 

   H.264/AVCرددیجیتال با استاندا دئو یساز و فشرده افزاریتسختراشه  ی سازو پیاده  یطراح ▪

  JPEG2000 ساز تصاویر دیجیتال با استانداردفشرده افزاریسختتراشه   یسازو پیاده  یطراح ▪

 (Leitch Technology ویدئو با نرخ بیت پایین )شرکت   یسازروش نوین فشرده یسازو پیاده  یطراح ▪

 سوابق اجرایي در دانشگاه 

)ارک   یکیالکترون مالی در تعامالت یکالهبردار ر یو کشف فراگ  سکیر یابیارزآزمایشگاه پژوهشی  مدیر س وموس ▪
 فتا( 

 ( 1397-1395) -تهران  دانشگاه یعلم اتی ساالنه اعضا ه عیق نظام ترفی نامه تطب نییآ تهیعضو کم ▪

 (1392-1389یوتر )برق و کامپمهندسی دانشکده   ،اری فناوری اطالعاتگذموسس و عضو شورای سیاست  ▪

 ( 1392تا  1388)از سال  مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشکده(IT)وری اطالعات ا مدیر گرایش فن ▪

 سال(  2) مهندسی برق و کامپیوتر افزار کامپییوتر، دانشکدهمدیر گرایش سخت  ▪

 سال( 2دانشگاه تهران ) (IT)عات اطال یورافنگرایش  یدبیر کمیته سیاست گذار ▪

 سال(   2) برق و کامپیوترمهندسی ، دانشکده (IT)اطالعات  یوراش فن گرای مدیراولین  ▪

  یوراتحقیقات و فنعلوم در کمیسیون گسترش وزارت   (IT)اطالعات  یورارشته فن یریزعضو کمیسیون برنامه ▪
 سال(  سه)

  (Multimedia Processing Laboratory)ی اهچندرسان یهاپردازشپژوهشی  آزمایشگاه مدیرموسس و  ▪
    (1382) از سال رق و کامپیوتر، دانشگاه تهران مهندسی بده دانشک
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 ژوهشي دانشگاهي پهاي طرحبرخي از 

 ايهاي چندرسانهدر حوزه سیستم هاي اتمام یافتهطرحمنتخب  ▪

 یابر انشیبر را  یمبتن یهایازدرب یبصر اتی کد شده با خصوص یدئو یو ی کم  یابی ارز یبرا اریمع کیارائه  •

 ی ابر انشی بر را یمبتن یها یباز یآگاه از محتوا برا  ت ی نرخ ب  ینندهک کنترل کی یطراح •

 ی ابر  انشیبر را  یمبتن یهایمورد عالقه در باز ینواح صیتشخ ی برا رندهیادگ ی تمیالگور کی ارائه •

 یابر انشی را بر یمبتن اریچند نفره س یهایباز یهمتا به همتا برا یچارچوب •

 IPv6  یبر رو و یدیو ماتخد  ت ی فیبهبود ک   یبرا یروش یارائه •

 ارائه یک چارچوب جامع قابل بازپیکربندی برای کاربردهای کد کردن ویدئو  •

 پذیر ویدئوی چند نماییپذیر برای کدکننده مقیاسچارچوب انطباق •

 در حوزه امنیت خدمات الکترونیکي  هاي اتمام یافتهمنتخب طرح ▪

 یاجتماع  یهاشبکه  لیبا استفاده از تحل یکیترونالک یهادر تراکنش افتهیسازمان یهایبردارالهکشف ک  •
 یاهیچندال

  های الکترونیکیدر پرداخت  یکشف کالهبردار یبرا یرفتار لیپروفا جادیا یایپو  یمدل چند سطح نیتدو •

 ی ابر انشیکنندگان خدمات راارائه یهات یحقوق و مسئول •

 پروفایل رفتاری  های الکترونیکی با استفاده ازخیص تقلب در پرداخت بود یافته تشارائه مدل به •

نظارت  یریادگ ی یهابا استفاده از روش یکیالکترون یهاتقلب در پرداخت  صیتشخ افتهیارائه روش بهبود  •
 رانش مفهوم  ت یریکشف و مد براینشده 

 ا همت-به-همتا هایبر شبکه  یمبتنی کیالکترون ی بازارها یبرا دیجد یمدل یارائه •

 ها یباز  ی هیبر نظر یمبتن افت یره کی  -ناهمگن یهادر شبکه یانفوذ شبکه صیتشخ ستمیس یکربندیپ •

 رانیا یاطالعات در توسعه صنعت گردشگر یآثار استفاده از فناور یبررس •

 های تلفن همراههای الکترونیکی در زیرساخت پروتکل امن برای پرداخت  •

 منیت در رایانش ابریمفهومی امدل  •

   یابر انشی را یبرا نفوذصیتشخ ریپذاسیمق ریپذوب توسعهچارچ کی یارائه •

 ی ابر انشیدر را وجهی چند ریپذ قیمدل اعتماد تطب •

 ارائه یک سیستم توزیع شده مقیاس پذیر کارا برای کشف تقلب •

 مقاالت منتشر شده 

  ی هاو رشته  اطالعات  یورافن  در زمینه  المللیبینی ملی و  اهنفرانسکنشریات و  منتشر شده در  مقاله    150  بیش از
 . برای اطالع از عناوین مقاالت به رزومه انگلیسی مراجعه فرمایید.مرتبط

 ویرایش کتاب 

Secrets of Electronic Commerce: A Guide for Small and Medium-Sized Exporters, Second Edition, 

International Trade Centre, 2009, ISBN 978-92-9137-378-9. 

 مدعو کلیدي/ ران سخن
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المللی انجمن ، سیزدهمین کنفرانس بینرو شی پ ینو و راهکارها هایمورد اعتماد: چالش یوتریکامپ هایستمیس ▪
 ، تهران1395شهریور  16 -رمز ایران

، میزگرد تولید امروز یر رقابتدر بازا بزرگ یبنگاه ها ت یاز شروط موفق یکیاطالعات  یفناور   ت یاستقرار حاکم ▪
 ، تهران1393لی و تولید ناخالص ملی، شهریور دیجیتا

اطالعات و ارتباطات   یفناور یتخصص شیهما، در صنعت برق اطالعات و ارتباطات یفناور گاهیبر جا یمرور ▪
 ، تهران 1391ماه ید -صنعت برق

▪ Challenges and Future Directions in Online Fraud Detection, 9th International ISC Conference on 

Information Security and Cryptology, September 2012, Tabriz- Iran. 

▪ Impact of ICT on SMEs Competitiveness, Workshop on Competitiveness Strategies and Technology 

Access and Adoption by SMEs in OIC countries and IOR Region, November 2009. 

▪ Du Paiement à la Facture Electronique Perspectives et Opportunités pour les PME, Le Paiement 

Electronique un Outil Innovant au Service des PME, February 2008, Casablanca. (Presented in 

French) 

▪ Emerging Technologies in e-Commerce, Workshop on Potential of Electronic Commerce for SMEs 

Development and Marketing in the Global Economy, Islamic Development Bank, June 2007. 

▪ e-Commerce Security, Workshop on Information Technology: Future Trends and Socio-Cultural 

Impact, February 2005. 

 تخارات جوایز و اف

 1398دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال الملل جشنواره بین،  "مللیالترین مدیر برتر بینفعال" ▪

 1396، فضای مجازی دانشگاه تهران  اعطای پایه تشویقی برای مدیریت مرکز فناوری اطالعات و ▪
▪ ICME Quality Reviewer   2013 

▪ ICME Quality Reviewer   2011 

 هاي علمي ویت در انجمنضع

▪ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) since 1990. 

 1389-1395 -ز ایرانمعضو کمیته علمی انجمن ر ▪

   1393-1395 -رانیرمز ا یانجمن علم  یراهبرد  تهیعضو کم ▪

 1392-1395 -عضو شورای اجرایی انجمن رمز ایران ▪

 1387-1392 -رانیا ریو پردازش تصو   یینای ب نیاشعضو پیوسته انجمن م ▪

 

 عضویت در هیات تحریریه نشریه

▪ Associate Editor, Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 2019-2020 

 ( 1392)تا سال  پژوهشی فصلنامه فناوری اطالعات -نشریه علمی ▪

 تولید و تبادل اطالعات )افتا(  ضایفصلنامه منادی امنیت فنشریه علمی ترویجی دو   ▪

 در کمیته علمي  عضویت

 الملليبینهاي کنفرانس ▪

▪ International Conference on Multimedia and Expo- ICME 2011- Present 

▪ 2016 IEEE International Symposium on Multimedia 2016, 2018- Present 

▪ 13th International Conference on Signal Processing and 

Multimedia Applications, SIGMAP   2016 
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▪ 7th Int. Workshop on Massively Multiuser Virtual Environments  2015 

▪ IEEE International Symposium on Broadband Multimedia 

Systems and Broadcasting- BMSB          2010-2014 

▪ 15th Workshop on Multimedia Signal Processing       2013 

▪ 5th ACM Workshop on Mobile Video-  MoVid       2013 

▪ 15th CSI International Symposium on Computer Architecture  

▪ and Digital Systems- CADS            2013, 2010 

▪ International Symposium on Artificial Intelligence and 

Signal Processing- AISP              2011 

 

 ي ملهاي کنفرانس ▪

 تا کنون  1390،  1387  ،1386   المللی انجمن رمز ایران کنفرانس بین ▪

 1393،  1391،  1390    کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران  ▪

 1391، 1389،  1388،  1387     کنفرانس مهندسی برق ایران  ▪

 1384 ران ی ا ری و پردازش تصو یینایب نیاشکنفرانس م ▪

 مجالت داور 

▪ IEEE Transactions on Multimedia 

▪ IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 

▪ IEEE Transactions on Broadcasting 

▪ IEEE Multimedia Magazine 

▪ IEEE Signal Processing Letters 

▪ IEEE Transactions on Industrial Informatics 

▪ ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications 

▪ ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems 

▪ The Journal of Supercomputing 

▪ The Journal of Systems and Software 

▪ International Journal of Information & Communication Technology 

▪ Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering 

 

 مدارک تحصیلي

 

 دانشگاه محل تحصیل  سال اخذ مدرک  رشته تحصیلي  مقطع 

 دانشگاه تهران، دانشکده فنی  1368 مهندسی برق  کارشناسي 

 دانشگاه تهران، دانشکده فنی  1371 مهندسی برق  کارشناسي ارشد 

 وا، کانادااه اتادانشگ 1380 مهندسی برق و کامپیوتر  دکتري 

 

 اطالعات تماس 

 حمودرضا هاشمی م



دانشگاه تهران -و کامپیوتربرق مهندسی دانشکده    محمودرضا هاشمی  |

 

 6 | صفحه  

 تهران، خیابان کارگر شمالی، بعد از بزرگراه جالل آل احمد 
 برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران مهندسی های فنی، دانشکده دانشکده 2 پردیس

 88024639   : دفتر تلفن
  09121790933   تلفن همراه:

 rhashemi@ut.ac.ir :پست الکترونیکی


