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سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد:
 رشته کامپیوتر
 گرایش هوش مصنوعی
 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دانشگاه شیراز
 مدت تحصیل از نیمسال اول  92 - 93تا بهار 95
 رتبه اول دوره
 معدل 18.43
کارشناسی:
 رشته کامپیوتر
 گرایش نرم افزار
 دانشکده مهندسی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
 مدت تحصیل از نیمسال اول  86 - 87تا نیمسال اول 89 – 90
 رتبه دوم دوره
 معدل 17.95
پایان نامه کارشناسی ارشد:
 عنوان :استفاده از روابط پنهان بین کلمات در رفع ابهام معنایی کلمات
 با راهنمایی پروفسور منصور ذوالقدری جهرمی وهمکاری دکتر سید مصطفی فخراحمد

 سال 1394
پایان نامه کارشناسی:
 عنوان :طراحی و پیاده سازی نرم افزار بانک اطالعاتی محققین و پژوهشگران
 با راهنمایی مهندس فرزاد قهرمانی
 سال 1390
سوابق حرفه ای
آزاد (: )89
 طراحی و پیاده سازی سیستم بازاریابی تلفنی تحت شبکه داخلی
آزاد (: )90
 آموزش برنامه نویسی  C#و دروس دانشگاهی رشته ی کامپیوتر به صورت خصوصی
پادگان بعثت  -شیراز (:)90 - 92
 طراحی و پیاده سازی سامانه ی مدیریت نیروی انسانی
 طراحی و پیاده سازی سامانه ی دفتر اساس نیروی انسانی
 طراحی و پیاده سازی سامانه ی مدیریت نقل و انتقاالت و استخدام نیروی انسانی
 طراحی و پیاده سازی سامانه ی مدیریت کارگزینی نیروی انسانی
شرکت نرم افزاری فانا – شیراز (:)93
 طراحی سامانه تبلیغات در شبکه های پیام رسان و پیام کوتاه
شرکت هوش مصنوعی فردان هفت اقلیم (:)94 - 97
برنامه ها و سایت ها:
 آموزش کد مورس(اپ)
 سامانه جامع مدارس فصلی خالقیت و ایده پردازی (سایت)
 سامانه الکترونیکی تسهیالت مجمع خیرین نخبه پرور فارس (سایت)
 آپ بیت (سایت)
 جستجوی هوشمند تلگرام (سایت  -اپ)
 آتنترا (سایت  -اپ)
 الکی لرد (سایت  -اپ)
 شیراز پیک نیک (سایت)
 یادنشان (سایت)

مهارت ها
مهارتهای نرم افزاری
 مجموعه Office







Photoshop
Android Studio
Visual Studio
Eclipse
Dream Viewer
Php storm

مهارت های برنامه نویسی
 زبان برنامه نویسی )Java (Full Stack
 زبان برنامه نویسی )C#.Net (Full Stack
 زبان برنامه نویسی )Laravel Php (Full Stack
 زبان برنامه نویسی )ASP.Net (Full Stack
 زبان برنامه نویسی MATLAB
 زبان برنامه نویسی Perl
 زبان برنامه نویسی R
 زبان برنامه نویسی HTML
 آشنایی با JQuery
 آشنایی با JavaScript
 آشنایی با CSS
بانک های اطالعاتی





SQLServer
MySQL
SQLite
Access

آشنایی با زبانهای خارجی
 انگلیسی  :شنیدن و خواندن در سطح عالی و نوشتن و صحبت کردن در سطح خوب
 ژاپنی  :تمامی مهارت ها در سطح مبتدی

سایر مهارتها
 الگوریتم های هوشمند مانندGenetic algorithm, Simulated Annealing, :
 Gradientو دیگر الگوریتم های موجود در حوزه هوش مصنوعی
 آشنایی با سیستم های فازی ()Fuzzy Systems
 پردازش تصاویر دیجیتال
 شبکه های عصبی
 پردازش سیگنال
 پردازش زبان طبیعی
 شبکه های اجتماعی
 یادگیری ماشین
 بیوانفورماتیک
 پیاده سازی الگوریتم های مدل سازی مبتنی بر یادگیری ماشین و هوش مصنوعی بر
روی داده های حجیم ()Big Data
 آشنایی با متدلوژی )RUP(Rational Unified Process
 آشنایی با زبان مدل سازی )UML(Unified Modeling Language
 آشنایی با مدل برنامه نویسی (Model – View - Controller) MVC
 آشنایی با تکنولوژی Linq
 آشنایی با سخت افزار و اسمبل کامپیوتر
 و ...

دوره های گذرانده و گواهی نامه ها
کارگاه های مرتبط آموزشی:
 محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده کاال و خدمات (مرکز استراتژی و توسعه علوم)
سمینارهای مرتبط آموزشی:
 مالکیت فکری (گروه توسعه نوآوری و تبادل تکنولوژی)
دوره های مرتبط آموزشی:
( ISO & Standard Basis گروه مهندسی افق نوین هما)
 برنامه نویسی امن (اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان فارس)

سوابق پژوهشی
مقاله  :یک رویکرد مبتنی بر گراف برای رفع ابهام معنایی کلمات .یک روش بدون نظارت بر
اساس ارتباط معنایی 2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) -

عالقه مندی ها
 فعالیت های تحقیقاتی گروهی
 سامانه های هوشمند  -تحلیلگر اطالعات
 طراحی و توسعه بازیهای رایانه ای

به روز رسانی :پاییز 97

