
دکتر حمید ابریشمی مقدم دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناسی 

گرایش پردازش از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای مهندسی پزشکی  بیوالکتریک ارشد مهندسی پزشکی

به عنوان همکاری خود را  1377سال  ایشان در از دانشگاه صنعتی کمپین فرانسه است.تصاویر پزشکی 

واجه نصیرالدین طوسی آغاز کرد و استادیار گروه الکترونیک با دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خ

با تاسیس  1379ملحق گردید. در سال این گروه به  1381در سال سپس با تاسیس گروه مهندسی پزشکی 

سرپرست آزمایشگاه منصوب گردید و بینایی ماشینی و پردازش تصاویر پزشکی به سمت پژوهشی آزمایشگاه 

داخل و خارج از کشور در این مراکز تحقیقاتی  صنایع وحمایت کنون طرحهای پژوهشی متعددی با تا

تا کنون مسئولیتهای متعددی را در  دکتر ابریشمی مقدم به انجام رسیده است.ایشان  تحت نظرو آزمایشگاه 

معاونت  پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه،مدیریت گروه مهندسی پزشکی،  مدیریتدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از جمله 

و پردازش ین بینایی وی عضو هیات موسس انجمن ماش دار بوده است.را عهدهو عضویت در هیات ممیزه دانشگاه پژوهشی و فناوری دانشگاه 

از بدو تاسیس انجمن ده است. او همچنین به عنوان نایب رییس هیات مدیره انجمن فعالیت نمو بمدت شش سالاز بدو تاسیس بوده و تصویر 

 سعضو هیات موسفعالیت داشته است. دکتر ابریشمی مقدم به عنوان عضو هیات مدیره انجمن  بمدت شش سالمهندسی پزشکی ایران 

در  1381دکتر ابریشمی مقدم دبیر دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر در سال  است. نیز بوده انجمن بازرسی غیر مخرب ایران

عضویت المللی علمی داخلی و بین معتبر چندین کنفرانس در کمیته علمیوی همچنین  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بوده است.

در وزارت  فناوری اطالعاتو  کنون به عنوان مشاور در شوراهای مختلف تخصصی مرتبط با فناوری سالمتتادکتر ابریشمی مقدم  ست.داشته ا

اه هم اکنون استاد گروه مهندسی پزشکی دانشگ اوری اطالعات عضویت داشته است. اوفنبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و 

ینایی و پردازش مهندسی پزشکی زیستی و ماشین بعلمی پژوهشی  عضو هیات تحریریه مجالت و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بوده

 باشد.تصویر می

( در دانشگاه پیکاردی ژول ورن فرانسه به عنوان GRAMFCکنون با پژوهشکده تحلیل چندشیوه ای کارکرد مغزی )تا 1383از سال وی  

-اجرای چندین طرح پژوهشی بیننون حاصل این پژوهشها تاک .همکاری داشته استی نوزادان زمینه تحلیل تصاویر مغدر زپژوهشگر مدعو 

با و تحلیل رشد ساختاری مغز در نوزادان المللی در زمینه ساخت اطلسهای مغزی انتشار مقاالت متعدد در مجالت پژوهشی معتبر بینلمللی و ا

ریه در بیماریهای بافت بینابینی ریه و  CTبوده است. دکتر ابریشمی مقدم همچنین در زمینه تحلیل تصاویر  CTو  MRIاستفاده از تصاویر 

مشترکی را به انجام  طرحهای پژوهشیز طبی کودکان رکمرکز تصویربرداری پزشکی بیمارستان امام خمینی )ره( و مبا ستیک فیبروز سی

  المللی بوده است.چندین مقاله پژوهشی در مجالت معتبر بینپژوهشها انتشار رسانده و حاصل این 

 باشد:به شرح زیر میسال اخیر  5تعدادی از مقاالت پژوهشی منتشره ایشان در عناوین 

 Z. Naseri, S. Sherafat, H. Abrishami Moghaddam, M.R. Modaresi, N. Pak, F. Zamani “Semi-automatic methods 

for airway and adjacent vessel measurement in bronchiectasis patterns in lung HRCT images of cystic fibrosis 

patients ”, to be published in Journal of Digital Imaging, 2018. 

 F. Daneshvarfard, N. Maarefi, H. Abrishami Moghaddam, F. Wallois, “A survey on stimuli for visual cortical 

function assessment in infants ”, Brain and Development, 40(1), 2-15, 2018. 

 H. Danandeh Hesar, H. Abrishami Moghaddam, A.H. Safari, P. Eftekhari Yazdi, “Multiple sperm tracking in 

microscopic videos using modified GM-PHD filter”, Machine Vision and Applications, 29(3), 433-451, 2018. 

 Z. Naseri, H. Abdoli, H. Abrishami Moghaddam, M.R. Modaresi, N. Pak, “A new model-based framework for 

lung tissue segmentation in three-dimensional thoracic CT images ”, Signal, Image and Video Processing, 

12(2), 339-346, 2018. 



 S. Saien, H. Abrishami Moghaddam, M. Fathian, “A unified methodology based on sparse field level sets and 

boosting algorithms for false positives reduction in lung nodules detection”, International Journal of Computer 

Assisted Radiology and Surgery, 13(3), 397-409, 2018. 

 S. Ghadimi, M. Mohtasebi, H. Abrishami Moghaddam, R. Grebe, M. Gity, F. Wallois, “A neonatal bimodal 

MR-CT Head Template”, PLOS ONE, 12(1): e0166112. doi:10.1371/journal.pone.0166112 2017. 

 S. Ghadimi, H. Abrishami Moghaddam, R. Grebe, F. Wallois, “Skull segmentation and reconstruction from 

newborn CT images using coupled level sets”, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 20(2), 563-

573, 2016. 

 M. Momeni, H. Abrishami Moghaddam, R. Grebe, C. Gondry-Jouet, F. Wallois “Neonatal Atlas Templates for 

the study of Brain Development Using Magnetic Resonance Images ”, Current Medical Imaging Reviews, 

11(1), 38-48, 2015. 

 S. Saien, A.H. Pilevarr, H. Abrishami Moghaddam, “Refinement of lung nodule candidates based on local 

geometric shape analysis and Laplacian of Gaussian kernels”, Computers in Biology and Medicine, 54, 188-

198, 2014. 

 M. Momeni, H. Abrishami Moghaddam, R. Grebe, C. Gondry-Jouet, F. Wallois, “Temporal Resolvability 

Analysis of Macroscopic Morphological Development in Neonatal Cerebral Magnetic Resonance Images ”, 

Neuropediatrics, 45(4), 217-225, 2014. 

 J. Safaie, R. Grebe, H. Abrishami Moghaddam, F. Wallois“Toward a fully integrated wireless wearable EEG-

NIRS bimodal acquisition system”, Journal of Neural Engineering, 10(5), 2013. 


