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تحصیالت

هؽغَل تِ

وارؼٌاظی ارؼذ هذیریت صٌعتی

تحصیل

هَظعِ آهَزغ عالی همذض اردتیلی

خرداد 1391
خرداد 1389
خرداد 1377

وارؼٌاظی تىٌَلَشی ًرم افسار
هَظعِ آهَزغ عالی غیر اًتغاعی ٍ غیر دٍلتی ظثالى  -اردتیل

فَق دیپلن فٌاٍری اطالعات
داًؽگاُ جاهع علوی وارتردی ٍاحذ خاًِ وارگر اردتیل

دیپلن پیػ داًؽگاّی علَم تجرتی
پیػ داًؽگاّی فردٍظی تثریس

سوابق کاری

1395
1392
1388

ؼروت صٌایع ؼیر ایراى

تىٌعیي آزهایؽگاُ ٍ دریافت ؼیر
ظىَی اردتیل ،دریافت ؼیر وارخاًِ ؼیر پاظتَریسُ آررتایجاى ؼرلی

ظرپرظت اًفَرهاتیه ٍ هذیر داخلی – ّتل اللِ صخرُ ای وٌذٍاى
ًگْذاری ظیعتن ّای تلفي هروسی ،حعاتذاری ٍ ّتل داری

وارؼٌاظذاٍر رؼتِ فٌاٍری اطالعات-پؽتیثاًی ؼثىِ

1384-1382
1384
1384-1378

ظازهاى آهَزؼفٌی ٍ حرفِ ای

ترگساری آزهَىّایعولی ٍ طراح ظَاالت در رؼتِّای تخصصی علَم رایاًِ از جولِ اهٌیت ؼثىِ  ،تىٌعیٌؽثىِ  ،طراح ٍب ،
پایگاُ دادُ  ، SQLترًاهِ ظازی

1387-1385

ظازهاى آهَزؼفٌی ٍ حرفِ ای

دّویي دٍرُ هعاتماتولی هْارت هرحلِای اظتاًی در هروسICTاردتیل

آزهًَگرعولی رؼتِ ّای فٌاٍری اطالعات
1385

ؼروت تَظعِ گردؼگری ایراى

...ٍ C# , Visual Basic

ؼروت پصٍاوْوراّاى ظثالى

هذیرفٌی

ًوایٌذگیاًحصاری  PAPآظیا ته دراظتاى اردتیل تا عوذُ فعالیت در زهیٌِ ارائِ ایٌترًت در لالة

طراح ٍتَ ترًاهِ ًَیط

DSL

ؼروت آرتا الىا

فعالیت در زهیٌْخذهات ایٌترًت ،وافی ًت ،ارائِ ایٌترًت تیظین ٍ راُاًذازی ٍب ظایتَ پَرتالّای ایٌترًتی

ؼروت دایاغ ظیعتن

طراح ٍ ترًاهِ ًَیط ظیعتوی
تَلیذ ًرم افسارّای تخصصیذر لالة ظیعتنّای هحلی ،ؼثىِای ٍ ایٌترًت

ؼروت ویویاپردازغ آرتا

طراح ٍب ٍ ترًاهِ ًَیط
فعالیت در زهیٌِ ّای هرتثط تا  ٍ ISPوافیًت
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مدیریت وب سایت

هخاطثیي هي
ترخط

هخاطثیي هي رٍؼی ترای پؽتیثاى گیری از ؼوارُ تلفي ٍ لیعت هخاطثیي تَدُ ٍ اهىاى تازیاتی هخاطثیي در اًذرٍیذ را فراّن
هیىٌذ.
www.ghadiricontacts.ir

یادداؼت ّای هي
ترخط

یادداؼت ّای هي ،ظیعتن هذیریت فعالیت ّای رٍزهرُ ٍ یادآٍرییادداؼت ّای هْن از لثیل تاریخ ّا ٍ لرارهاللات ّا از
طریك پیاهه ٍ پعت الىترًٍیه ٍ تلگرام.
www.ghadirinotes.ir

اظٌاد ٍ هذارن هي
ترخط

ظاهاًِ 'اظٌاد ٍ هذارن هي' تا اظتفادُ از هتذ ّای اهٌیتی ،راّىاری هٌاظة ترای ًگْذاری اظٌاد ٍ هذارن تَدُ ٍ تِ
ظَْلت در دظترض هی تاؼذ.
www.ghadiridoc.ir

ترخط

ًؽریِ الىترًٍیه لذیری
ظاهاًِ َّؼوٌذ خثری
www.ghadirinews.ir

لوح و تقدیرنامه ها

1388
1388
1388
1388
1386

لَح تمذیر از هعاًٍت فرٌّگی ٍ اجتواعی ٍزارت علَم  -ظَهیي جؽٌَارُ هلی حروت
داًؽگاُ جاهع علوی وارتردی

لَح ظپاض  -ترگساری آهَزغّای الىترًٍیه در دّویي دٍرُ اًتخاتات ریاظت جوَْری
ادارُ ول آهَزغ فٌی ٍ حرفِای اظتاى اردتیل

لَح تمذیر  -دٍهیي ّوایػ اظتاًی تجلی اخالؾ
داًؽگاُ هحمك اردتیلی

لَح ظپاض ً -وایؽگاُ دظتاٍردّای داًؽگاُ جاهع علوی وارتردی ٍاحذ اظتاًی اردتیل
داًؽگاُ جاهع علوی وارتردی

لَح ظپاض  -تَظعِ ٍ ارتمای تخػ اًفَرهاتیه
ؼروت تیوِ رازی

تالیفات

1389
1390
1388

ؼثیِ ظازی تَاتع زتاىّای ترًاهِ ظازی در اظوثلی
وتاب  -تخصصی علَم رایاًِ

ؼاته 987-600-5351-64-4

تىٌیىْای هَفمیت در وعة ٍ وار
وتاب  -تخصصی علَم هذیریت وعة ٍ وار

وارتردآرایِ در ظاختواى دادُ ٍ زتاىّای ترًاهِ ظازی

ؼاته 978-600-5351-08-8

وتاب  -تخصصی علَم رایاًِ

مقاالت

هَاًع اعتواد هذیراى ظازهاى ّای دٍلتی تِ فٌاٍری اطالعات
1398

وٌفراًط هلی پصٍّػ ّای ٍارتردی در هذیریت ٍ هٌْذظی صٌایع
پردیط تحصیالت تىویلی داًؽگاُ عالهِ طثاطثایی تْراى
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ISC: 97181 - 10503

گواهی تائیدیه فنی نرم افزار

1388
1388
1388
1383

ؼوارُ ثثت 203483

گَاّی تائیذیِ فٌی ًرم افسار ٍ -یذئَ هروسی افعًَگر
هعاًٍت ترًاهِ ریسی ٍ ًظارت راّثردی ریط جوَْر  -ؼَرای عالی اًفَرهاتیه

ؼوارُ ثثت 203419

گَاّی تائیذیِ فٌی ًرم افسار  -هٌؽی الىترًٍیه ؼخصی افعًَگر
هعاًٍت ترًاهِ ریسی ٍ ًظارت راّثردی ریط جوَْر  -ؼَرای عالی اًفَرهاتیه

ؼوارُ ثثت 101881

گَاّی تائیذیِ فٌی ًرم افسار  -پیام رظاى ایٌترًتی افعًَگر
ظازهاى هذیریت ٍ ترًاهِ ریسی وؽَر  -ؼَرای عالی اًفَرهاتیه

ؼوارُ ثثت 101257

گَاّی تائیذیِ فٌی ًرم افسار  -هذیریت ؼثىِ ّای داخلی
ظازهاى هذیریت ٍ ترًاهِ ریسی وؽَر  -ؼَرای عالی اًفَرهاتیه

گواهینامه مهارت

1389
1388
1383
1383
1379

ؼایعتگی وارآفریٌی ظطح واهل – رٍیىرد

اظتاًذارد هْارت 100013

KAB

ظازهاى آهَزغ فٌی ٍ حرفِای وؽَر

وذ دٍرُ 0546/030300322

هْارتْای وعة ٍ وار
ظازهاى وار ٍ اهَر اجتواعی

اظتاًذارد هْارت79/3-42/28

رایاًِ وار
ظازهاى آهَزغ فٌی ٍ حرفِای وؽَر

اظتاًذارد هْارت 79/2-19/84

رایاًِ وار ؼثىِ گعتردُ
ظازهاى آهَزغ فٌی ٍ حرفِای وؽَر

اظتاًذارد هْارت 75/3-42/24

وارٍر رایاًِ
ظازهاى آهَزغ فٌی ٍ حرفِای وؽَر

پروژههای تحقیقاتی  -پژوهشی

1390
1390

تررظی هیساى آؼٌایی جاهعِ آهاری ایراى تا اتسارّای ًَیي ًگْذاری ٍ اًتمال دادُّا
ؼثیِ ظازی الگَریتن

تحلیل آهاری
پیادُ ظازی ًرم افسار

Graphical simulator - Genetic algorithm

Artificialintelligence

1390
1390

ارائِ

ظیعتن خثرُ هثتٌی تر الیِ تٌذی آهَزغ

هتذLLB

Expert system, layered learning based - LLB

پیادُ ظازی ًرم افسار

ؼثیِ ظازی الگَریتن
Graphicalsimulator – Hanoi algorithm

Data structure

1389

پیادُ ظازی ًرم افسار

ؼثیِ ظازی الگَریتن
Graphicalsimulator - Local Beam search algorithm

Artificialintelligence

1389

ؼثیِ ظازی الگَریتن

Graphical simulator - Hill climbing algorithm

پیادُ ظازی ًرم افسار

Artificialintelligence

1389
1385

جلَگیری از ًفَر ٍ تَضیع ٍیرٍض ٍ تذافسار از طریك Flash Disk

پیادُ ظازی ًرم افسار

GeneralApplication

ظیعتن ّای ارظال ٍ دریافت پیام وَتاُ در لالة صَت ،تصَیر ٍ هتي
)Enhanced Message & Short Message Service (EMS , SMS

GeneralApplication
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پیادُ ظازی ًرم افسار

