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 سوابق تحصیلی
 

 [افزارنرم -کامپیوتر مهندسی ] دکتری تخصصی
 

 [تاکنون] الی [1397] [الملل قشمبینواحد آزاد اسالمی ] دانشگاه       

 

 [های کامپیوتریشبکه -مهندسی فناوری اطالعات ] کارشناسی ارشد
 

 [1392] الی [1390] [قزوینواحد آزاد اسالمی ] دانشگاه       

 [خوشه بر مبتنی چندپرشی مشارکتی هایشبکه در مسیریابی راهبردهای]نامه موضوع پایان      

  [17.80]معدل                  
 

 [مهندسی فناوری اطالعات]کارشناسی 
 

 [1390] الی [1386] [فارسعلوم و تحقیقات واحد آزاد اسالمی ] دانشگاه       

  [15.35]معدل                  
  

 مقاالت چاپ شده
 

 فارسی
 مسیریابی پروتکل پذیریمقیاس تحلیل و تجزیه  AODV سیمبی حسگر هایشبکهدر 

 [1396المللی فناوری اطالعات، کامپیوتر و مخابرات، سومین کنفرانس بین]

 تحرک Sink سیمبی حسگر هایشبکه برای آگاه انرژی مسیریابی الگوریتم یک در 

 [1396المللی فناوری اطالعات، کامپیوتر و مخابرات، سومین کنفرانس بین]

 قورباغه الگوریتم توسط محدود منابع با پروژه بندیزمان مسئله حل برای جدید روش یک  

 [1395کامپیوتر و فناوری اطالعات، المللی مهندسی برق، علوم سومین کنگره بین]

 خوشهبر های مشارکتی چندپرشی مبتنی توازن مصرف انرژی برای راهبردهای مسیریابی در شبکه 

 [1392ایران،  برق مهندسی کنفرانس ویکمینبیست]
 

 انگلیسی
 A Novel Method for Routing in Ad-Hoc Networks 

[3rd. International Congress on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology] 
 

 Analysis of Social Networks Effects to Identify Opportunities for Entrepreneurship 
[2016 Second International Conference on Web Research (ICWR) - IEEE indexed] 
 

 The Analysis of the Complexities of E-Commerce Industry 

[10th International Conference on e-Commerce with focus on e-Tourism - IEEE indexed] 
 

 Energy Balancing in Cooperative Sensor Networks 

[2014 4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) - IEEE indexed] 

 

 هاداوری
 

 [1400، ستانالرمجتمع آموزش عالی  ،های هوشمنداولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم] ملی داور 

  [1396رشت،  ،ایران اسالمی جمهور بازار فن و فناوری پژوهش، دستاوردهای نمایشگاه هجدهمین]داور 

 [1396 تهران، اطالعات، فناوری و کامپیوتر علوم برق، مهندسی المللیبین کنفرانس پنجمین] المللیبین داور 

  [1395رشت،  ،ایران اسالمی جمهور بازار فن و فناوری پژوهش، دستاوردهای نمایشگاه هفدهمین]داور 

 [1395، تهران، اطالعات فناوری و کامپیوتر علوم برق، المللیبین کنگره سومین] المللیبین داور 
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 های چاپ شدهکتاب
 

  زبان تخصصی[English for students of Computer Science and IT  ،1397] 

 سوابق تدریس
 

  [تاکنون] الی [1393]                 الرستان                      مجتمع آموزش عالی 

 [تاکنون] الی [1393] ای الرستان                           دانشگاه فنی و حرفه 

  [تاکنون] الی [1394] بردی الرستانکار -جامع علمی دانشگاه 

  [تاکنون] الی [1394]             کاربردی هالل احمر الرستان  - علمیجامع دانشگاه 

                    [تاکنون] الی [1394]             دانشگاه آزاد اسالمی الرستان 

 [تاکنون] الی [1392] نای سما الرستادانشکده فنی و حرفه 

                       [1393] الی [1392]             دانشگاه آزاد اسالمی گراش 

                      [1394] الی [1392]                  دانشگاه پیام نور مرکز اوز 

 [1394] الی [1392] دانشگاه پیام نور واحد الرستان 
 

 های آموزشی گذرانده شدهکارگاه
 

  دوره آموزشیMicrosoft Visio [1397، دانشکده علوم پزشکی الرستان] 

 [1397ای الرستان، مرکز آموزش فنی و حرفه] ایهای رایانهفضای سایبری و سیستم امنیت در 

  [1396، دانشکده علوم پزشکی الرستان] پیشرفته وردپرس محتوای مدیریتدوره آموزشی 

  [1396، دانشکده علوم پزشکی الرستان] شبکه پیشرفتهدوره آموزش 

  [1396، الرستان دانشکده علوم پزشکی] وردپرس محتوای مدیریتدوره 

 ( میکروتیکMTCNA )[1396، دانشکده علوم پزشکی الرستان] 

 [1394، یکاربرد یمدرس دانشگاه جامع علم تیمرکز ترب] یعموم یهامهارت 

 ICDL [دانشگاه شیراز] 

 Workshop [Design and Implementation of Computer Networks, Understanding the Basics of 

Online Advertising, Network Security, Low-current Electrical Systems, Instrumentation and 

Control Engineering, 2016] 

 ی تخصصیهامهارت
 

 نویسیهای برنامهزبان [Visual Basic، Delphi، C++، PHP، C#، Java، Html، CSS، JavaScript، Sql] 

 وردپرس [WordPress] ، جومال[Joomla] 

 شبکه و تجهیزات شبکه 

 های لینوکس عاملسیستم[Ubuntu، Fedora] 

 هاسایر فعالیت
 

  الکترونیک و برق مهندسان مؤسسهعضو  IEEE :(92609388)شماره عضویت 

  :(961713989عضو انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران )شماره عضویت 

  [1396کاربردی الرستان، -مرکز آموزش علمی]پژوهشگر برتر 

  عضو هیئت علمی افتخاری[گروه مهندسی جامعه بین( المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهیISCDBU)] 

 [الرستان میالد روزنامه] «اجتماعی هایشبکه در ماندن ایمن برای ساده حل راه 10» عنوان با مقاله چاپ 

 [الرستان میالد روزنامه] «اجتماعی هایشبکه بر تحلیلی» عنوان با مقاله چاپ 

 [الرستان میالد روزنامه] «دانیم؟فای چه میاز مضرات وای» عنوان با مقاله چاپ 

 [سما ایحرفه و فنی دانشکده] «برتر تکنولوژی» علمی سمینار ارائه 

 [هکرمانشا تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه انفورماتیک بخش در سال دو] دانشجویی کار 

��ری ندس ا
��




