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 تحصيالت
 کامپيوترمهندسي ارشد  يکارشناس 

 واحد تهران شمال يگاه آزاد اسالمدانش

  گرايش نرم افزار

  6831-6831بهمن 

 63.31 معدل

 کامپيوتر مهندسي يکارشناس 

 واحد تهران شمال يگاه آزاد اسالمدانش

 گرايش نرم افزار

6831-6831  

 69.33معدل 

 ديپلم رياضي فيزيک 

 دبيرستان الزهرا

 تهران

  63.91 معدل

 

 افتخارات
  مهندسي  ارشد يکارشناس 6831 سال تحصيالنلدر بين فارغ ا 63.31با معدل  ممتازرتبه

 واحد تهران شمال. يگاه آزاد اسالمنرم افزار دانش کامپيوتر گرايش
 

 يمهندس يکارشناس 6831سال  در بين فارغ التحصيالن 69.33با معدل  رتبه اول 

 .هران شمالواحد ت يدانشگاه آزاد اسالم نرم افزار کامپيوتر گرايش

 

 ( در يممتاز )بدون کنکور ورود يبه عنوان دانشجوارشد  يمقطع کارشناس پذيرش در

  واحد تهران شمال. يدانشگاه آزاد اسالم
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 يعاليق پژوهش
 يمحاسبات ابر. 

 ،ي، اختيارسنجي و امنيت محاسبات ابريکنترل دسترس امنيت شبکه، امنيت نرم افزار. 

 ژنتيک، مورچه و زنبور عسل. ي: الگوريتم هايبهينه ياب يالگوريتم ها 

 يسلول ياتوماتا. 

 

 انجام شده يتجارب پژوهشي و پروژه ها
 حساس به آسيب پذيري يجديد جهت بهبود امنيت در نرم افزارها يارائه رويکرد 

 واحد تهران شمال يکامپيوتر دانشگاه آزاد اسالم يارشد گروه مهندس يپايان نامه کارشناس

مرکز تحقيقات مخابرات ايران بخش  دانشيار، دکتر احمد خادم زاده، ياستاد راهنما: آقا

 روابط بين الملل.

 .11 نمره نهايي کسب شده
اليه نرم افزار به  يبرا يمحاسبات ابر يجديد جهت بهبود کنترل دسترس يرويکرد شامل

 عنوان سرويس.

 طراحي سامانه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 

 واحد تهران شمال. يکامپيوتر دانشگاه آزاد اسالم يگروه مهندس يپايان نامه کارشناس

 يدانشگاه آزاد اسالم ي، استاديار، عضو هيئت علميدکتر شايا ضيغم ياستاد راهنما: آقا

 واحد تهران شمال.

 .11 نمره نهايي کسب شده
 يو طراح uml يها و نمودار ها يسند  چشم انداز، تحليل سامانه، سند نيازمند شامل

 .sqlتوسط  سامانه يبانک اطالعات

 يبهينه ياب يالگوريتم ها 



 واحد تهران شمال. يارشد گروه کامپيوتر دانشگاه آزاد اسالم يسمينار کارشناس

 ژنتيک، مورچه و زنبور عسل. يشامل الگوريتم ها

 سلولي در مهندسي نرم افزار ياتوماتا 

 حسگر پويا و  يشبکه ها يسرويس گرا برا يحسگر و معمار يبر شبکه ها يمرور

 نامتجانس

 هوشمند يامنيت عامل ها 

  در پايگاه داده ها يکنترل دسترس يمدل هاامنيت و 

 جديد يمواز يمرتب ساز يبر روش ها يمرور 

 

 يتجربيات کار
  کنون.تا 6831عنوان استاد دانشگاه در دانشگاه علمي و کاربردي، به تدريس 

  تاکنون. 6839دانشگاه آزاد واحد ورامين، تدريس به عنوان استاد دانشگاه در 

  مدير گروه فناوري اطالعات، تجارت الکترونيک و شبکه دانشگاه علمي کاربردي فرهنگ و

 تاکنون 6838، مهر 93هنر واحد 

 6831در شرکت گسترش فناوري اطالعات نفتا،  برنامه نويس و طراح صفحات وب. 

  6831اطالعات خبره، کارشناس نرم افزار و مدرس در شرکت فناوران. 

 ،6831تا  6839کارشناس نرم افزار و مدرس در شرکت رايان سيستم. 

  6833نيمسال تحصيلي بهمن  ،در دانشگاه سماء به عنوان استاد دانشگاهتدريس. 

  واحد تهران شمال،  ي، دانشگاه آزاد اسالم"کامپيوتر يندا"صاحب امتياز نشريه دانشجويي

 .6831تا  6839

 يکامپيوتر يمهارت ها
  برنامه نويسي وب باPHP 

  طراحي صفحات وب با WordPress، XML، Joomla،JQuery ،JavaScript ،

Ajax ،CSS ،HTML 

 برنامه نويسي در محيط C++  ، C#. 

 SQL Server ،MySQL. 

 در کرنل. يآشنايي با لينوکس و برنامه نويس 

 Rational Rose Tools. 

 Microsoft Office  وWindows. 

 تدريستجربيات 
 مدرس برنامه نويسي صفحات وب. 

 .مدرس طراحي صفحات وب 



 .مدرس تکنيک هاي پيشرفته در برنامه سازي 

  مدرس برنامه نويسي سمت کاربرjavascript. 

  مدرس برنامه نويسي سمت سرورPHP. 

 مدرس طراحي سايت هاي تجارت الکترونيک. 

 .مدرس پياده سازي مدل هاي تجارت الکترونيک 

  محتوا. سيستم مديريتمدرس 

  کاربردي. طراحي پايهمدرس 

 .مدرس برنامه سازي شئ گرا 

 .مدرس هوش مصنوعي 

 .مدرس سيستم خبره 

 .مدرس بانک اطالعات کاربردي 

 .مدرس پايگاه داده ها 

 مدرس مهندسي نرم افزار. 

 .مدرس طراحي الگوريتم 

 .مدرس ساختمان داده 

 .مدرس برنامه نويسي مقدماتي 

 الکترونيکي مدرس دولت. 

 مدرس کنترل پروژه. 

 .مدرس نمايه سازي 

  وب سرويسمدرس. 

  زبان تخصصيمدرس. 

  شيوه ارائه مطالب علميمدرس. 

 .مدرس خدمات الکترونيکي 

 .مدرس کاربرد فناوري اطالعات در معماري/حسابداري 

 .مدرس تجارت الکترونيکي 

 

 


