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 Provide a data mining algorithm for text classification based on text content emotions using neural network 
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 پریسا پدیدار ، امیررضا استخریان حقیقی ) استاد راهنما ( نام نويسندگان

  نمایه مجله

  2017پذیرش نهایی و در نوبت چاپ  سال انتشار 

 Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering (JAIEE)  نام و آدرس ناشر 

Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran 

P.O. Box: 54515-338 

Telefax: +98-426-2237631 

Email: jaiee@iau-ahar.ac.ir; jaiee_chief_director@ iau-ahar.ac.ir 

Published by Research & Technology Vice-chancellership, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran. 

 

 

 
  Technical Journal of Engineering and Applied Sciences نام مجله

Available online at www.tjeas.com 

©2016 TJEAS Journal-2016-6-1/34-38- ISSN 2051-0853 ©2016 TJEAS 

 A Fuzzy Algorithm for Optimized Routing in Wireless Sensor Network عنوان مقاله 

 ) استاد راهنما (جعفر مرجانی ، امیررضا استخریان حقیقی  نام نويسندگان

 نمایه مجله
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 2016 سال انتشار 
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ISSN: 0976-3104 
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Electronic Optoelectronics Application 

 مهسا یزدانی ، امیررضا استخریان  ) استاد راهنما (  نام نويسندگان

 نمایه مجله
) , Scopus ,Google Scholar, Cite Factor,EBSCOindexed in THOMSON REUTERS ISI  (IIOAB Journal is  

 25th– Sep-2016 سال انتشار 

 http://www.iioab.org/articles/IIOABJ_7.S3_35-40.pdf  نام و آدرس ناشر 

 
 International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS) ISSN: 2231–2935  نام مجله

 A New Suggested Algorithm for Opinion Mining of Posts in Social Network عنوان مقاله 
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  pp 58 –9336) -Materials (ISSN: 1660 Applied Mechanics and-61 نام مجله

 The Silcon Plates in Buried Oxide for Enhancement of the Breakdown Voltage in SOI Mosfet عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقي ، مجتبي محمدي  نام نويسندگان

 Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.ei.org/and Ei Compendex (CPX)  www.scopus.comElsevier: SCOPUS . نمایه مجله
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 International Journal of Machine Learning and Computing ,(ISSN 2010-3700) , Vol 3 , No. 4 , pp 369-372 نام مجله

  Survey of Required Infrastructure for Web-Based Management of Civil Projects by Introducing عنوان مقاله 

a Suggestive Model 
 

 امیر رضا استخریان حقیقی ، سینا صفایی نام نويسندگان

 نمایه مجله
ronic Journals Library, DOAJ and EI (INSPEC, IET)Engineering & Technology Digital  Library, Google Scholar, Crossref, ProQuest, Elect 

 2013 سال انتشار 

 Singapore ,Publisher IACSIT Press #07-42, BLK 708, Jurong West, Street 71640708 Jurong West  نام و آدرس ناشر 

http://www.ijmlc.org/ 
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 Advanced Material Research (ISSN 1022-6680 ) ,Vols 383-390 , pp 4660-4664 نام مجله

 Web Application for Virtual-Making of Cost Domian in Process of Civil Project E-Management by Suggestive Algorithm عنوان مقاله 

 امير رضا استخريان حقيقي ، سينا صفايي  نام نويسندگان

 Elsevier: SCOPUS www.scopus.com and Ei Compendex (CPX) www.ei.org/. Cambridge Scientific Abstracts (CSA) نمایه مجله
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 2012 سال انتشار 

   Trans-Tech Publications, Switzerland  ناشر  و آدرس  نام
Dio:10.4028/www.scientific.net/AMR 383-390,4660 

 
 532-512صفحه   –پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي  –علمي فصلنامه  نام مجله

 فارسي زبان  ارائه مدل مديريت محتواي رسانه هاي ديجيتال عنوان مقاله 

 علي اكبر فرهنگي ، رقيه اسكروچي ، غالمرضا اسكروچي اميررضا استخريان حقيقي ،  نام نويسندگان

 پژوهشی –علمی  نمایه مجله

   1322،   52، شماره  7دوره  سال انتشار 

   نام  و آدرس ناشر 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت 

 
 

 
 سي اساسفصلنامه فني مهند نام مجله

 در مديريت الكترونيک پروژه  ITبررسي نقش ابزار هاي  عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقي ، محمد حسن سبط ، رقيه اسكروچي ، عليرضا ذوالقدر اصلي نام نويسندگان

 پژوهشی –علمی  نمایه مجله

 1321پاييز  – 52شماره  –سال سيزدهم  سال انتشار 

 67تهران، خیابان كریمخان زند، نبش خیابان آبان شمالي، پالك  نام  و آدرس ناشر 

 http://www.magiran.com/asas              
 

 

 

 

 ماهنامه عصر فن آوري اطالعات  نام مجله

 عنوان مقاله 
 و نقش آن در تجارت سيار Qosكيفيت خدمات 

 اميررضا استخريان حقيقي ، نازنين كي نما ، محمد امير فرح فرد اننام نويسندگ

 تخصصي  –علمي  نمایه مجله

 سال انتشار 
 6821، دي 82سال سوم، شماره 

  86، واحد 61تهران، كوي نصر )گيشا(، خيابان عليالي، پالك   ناشر و آدرس نام 
http://www.magiran.com/infotechera 
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 C2Cو  B2Cكاربرد تجارت سيار در  عنوان مقاله 

 اميررضا استخريان حقيقي ، نازنين كي نما ، محمد امير فرح فرد نام نويسندگان

 تخصصي  –علمي  نمایه مجله

 سال انتشار 
 6821 بهمن، 82سال سوم، شماره 

  86، واحد 61يابان عليالي، پالك تهران، كوي نصر )گيشا(، خ  نام و آدرس ناشر 
http://www.magiran.com/infotechera 
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 ماهنامه عصر فن آوري اطالعات  نام مجله

 عنوان مقاله 
 آموزش سيار ، نيازها و مزایا 

 اميررضا استخريان حقيقي ، نازنين كي نما ، محمد امير فرح فرد نام نويسندگان

 تخصصي  –علمي  نمایه مجله

 نتشار سال ا
 6821 بهمن، 82سال سوم، شماره 

  86، واحد 61تهران، كوي نصر )گيشا(، خيابان عليالي، پالك   نام و آدرس ناشر 
http://www.magiran.com/infotechera 
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 کنفرانس  بین المللی 
International Conference on Computer Science ,Electrical and Electronic Engineering ( ICCSEEE2016) 

 عنوان مقاله 
Finding the Frequent Pattern based on Improving MNI-Support Criteria  

 سامان چوبينه ، اميررضا استخريان حقيقي  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
Elsevier 

 2016 سال انتشار 

 مالزي  ار کنندهکشور برگز

 ees.elsevier.com نام و آدرس  ناشر 

 

 کنفرانس  بین المللی 
International Conference on Power , Electronic , Energy Engineering ( PEEE2015) 

 عنوان مقاله 
Survey of methods for analysing the content of web based social media 

 يررضا استخريان حقيقي ، علي اكبر فرهنگي ، رقيه اسكروچي ، غالمرضا اسكروچي ام نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
Scopus ,Elsevier  

 2015 سال انتشار 

 تايلند   کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر 
DEStech Pub li ca tions, Inc. 

439 North Duke Street 
Lan cas ter, Penn syl va nia 17602 U.S.A. 

 

 کنفرانس  بین المللی 
 International Conference on Mechanical, Control, and Electronic Information (ICMCEI 2014) 

 The Silicon Plates In Buried Oxide For Enhancement Of The Breakdown Voltage In SOI MESFET عنوان مقاله 

 خريان حقيقي ، مجتبي محمدياميررضا است نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
ISI (Web of Science ) ,Elsevier,Scopus, IEE 

 2014 سال انتشار 

 چين   کشور برگزار کننده

 

 کنفرانس  بین المللی 
International Conference on Machine Learning and Computing  ( ICMLC 2011) 

 عنوان مقاله 
Suggestive Algorithms for Web-Based Management of Provision Domain in Process of Civil Project E-Management 

 

 ، سينا صفايي  اميررضا استخريان حقيقي نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
 EI (Compendex) and ISI Proceeding (ISTP) 

 سال انتشار 
 2011 

 سنگاپور  کشور برگزار کننده

 ام و آدرس  ناشر ن
IEEE Xplore 

 



 کنفرانس  بین المللی 
 

 International Conference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET 2011) 

 عنوان مقاله 
 

Role of Internet-Based Technology on Supply Chain Management (e-SCM)     
 

 يقياميررضا استخريان حق نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
 EI (Compendex) and ISI Proceeding (ISTP) 

 سال انتشار 
2011 

 چين  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر 
IEEE Xplore 

 

 کنفرانس  بین المللی 
International Conference on Software and Computing Technology ( ICSCT2010) 

 عنوان مقاله 
Suggestive Algorithms for Web-Based Management of Provision Domain in Process of Civil Project E-Management 

 

 اميررضا استخريان حقيقي نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
 EI (Compendex) and ISI Proceeding (ISTP) 

 سال انتشار 
2010 

 چين  کشور برگزار کننده

 اشر نام و آدرس  ن
IEEE Xplore 

 

 کنفرانس  بین المللی 
 International Conference on Manufacturing Science and Technology (ICMST 2010)  

 عنوان مقاله 
              Web-Application for Virtual Making of Cost Domain in Process of Civil Project E-Management by Suggestive Algorithms 

 اميررضا استخريان حقيقي نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
 EI (Compendex) and ISI Proceeding (ISTP) 

 سال انتشار 
2010 

 مالزي  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر 
IEEE Xplore 

 

 کنفرانس  بین المللی 
International Conference on Machine Learning and Computing ( ICMLC 2009) 

 عنوان مقاله 
A New Digital Signature Algorithm 

 عرفانه نوروزي ، اميررضا استخريان حقيقي نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
Nielsen, ISI Proceeding, IACSIT Database, and British Library 

 2009 سال انتشار 

 استراليا  کشور برگزار کننده

 و آدرس  ناشر نام 
World Academic Press 
ICMLC 2009 proceeding , Volume 24 of the 

IACSIT Serial Conferences. http://www.iacsit.org/publication.htm 
 
 

 

 کنفرانس  بین المللی 
Supply Chain Management and Information System- SCM-IS (2007) 

 عنوان مقاله 
 مطالعه موردي شركت اينتل -رويسگراس معرفي معماري

 محمود درودچي ، حسين صفري، ساره ابطحي ، اميررضا استخريان حقيقي نام نويسندگان

 ایران اطالعات نخستین کنفرانس بین المللي مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم هایمجموعه مقاالت  پروسیدینگ نمایه 

 سال انتشار 
2007 

 راناي  کشور برگزار کننده

 نام و آدرس  ناشر 
http://www.civilica.com/Paper-SCMIS01-SCMIS01_076.html 
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               ملی کنفرانس 
 اولين همايش ملي فن آوري هاي نوين در علوم مهندسي   او  

 عنوان مقاله 
 پروژه های عمراني  تحت وبو  ITدر خصوص امکانپذیری،مزایاو چالش های مدیریت بین المللي  تایج حاصل از یک نظرسنجي بررسي ن

 اميررضا استخريان حقيقي نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
 مجموعه مقاالت همايش ملي خاوران 

 سال انتشار 
 1332ارديبهشت  31-31

 ايران   کشور برگزار کننده
 

               ملی کنفرانس 
 (   NAECE 2016)  اااااا  اولين كنفرانس ملي رويكرد نو در مهندسي برق و كامپيوتر

 عنوان مقاله 
 ري هاي آريتمي قلبي با استفاده از شبكه عصبي سامانه بيوالكتريک در تشخيص بيما شبيه سازي و طراحي

 اميررضا استخريان حقيقيمحمود فريدوني /  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
 مجموعه مقاالت همايش ملي 

 سال انتشار 
 1322ارديبهشت   53-52

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد –ايران   کشور برگزار کننده
 

 کنفرانس ملی
 همايش ملي مهندسي برق با رويكرد توسعه پايدار در صنعت برق اولين  

 عنوان مقاله 
 قلبي با استفاده از شبكه عصبي  سيستم آموزش پذير در تشخيص بيماري هاي احي طر

 ) استاد راهنما (  اميررضا استخريان حقيقي-محمود فريدوني  نام نويسندگان

 نمایه پروسیدینگ 
 مجموعه مقاالت همايش ملي

 سال انتشار 
 1322ارديبهشت   3-2

کشور برگزار کننده

  

 شگران جوان و نخبگان دانشگاه هاي آزاد  واحد شيراز و  واحدكازرونباشگاه پژوه –ايران 

 

               ملی کنفرانس 
 ربات هاي صنعتي هوشمند  او    اولين همايش ملي

 عنوان مقاله 
 ي ارائه الگوریتمي جهت پیمایش بهینه کامل یک سطح مسطح کامل پیوسته با مانع با استفاده از الگوریتم های مسیر یاب

 اميررضا استخريان حقيقي ) استاد راهنما ( –پريسا پديدار  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
 مجموعه مقاالت همايش ملي 

 سال انتشار 
1322 

 ايران   کشور برگزار کننده
 

 

               منطقه ای کنفرانس 
 فن آوري اطالعات و علوم كامپيوتر 

 عنوان مقاله 
 RFID بررسي فن آوری

 اميررضا استخريان حقيقي ، پوريا صنعتي ، فرزاد مباشري  نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
 مجموعه مقاالت همايش منطقه اي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان

 سال انتشار 
1332 

 ايران  کشور برگزار کننده
 

               منطقه ای کنفرانس 
 مپيوتر فن آوري اطالعات و علوم كا

 عنوان مقاله 
 طراحي و پیاده سازی یک سیستم کمک آموزشي بر پایه بینایي ماشین 

 اميررضا استخريان حقيقي ، حسين فخاري ، ميثم گلزاده   نام نويسندگان

 پروسیدینگ نمایه 
 مجموعه مقاالت همايش منطقه اي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان

 سال انتشار 
1332 

 ايران  زار کنندهکشور برگ
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 ) بپيوست گواهي تقدير( 1332دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان –همايش هفته پژوهش  – " "بازاريابي الكترونيک  " -

 

 

 

 
 

 داوری مجالت ، کنفرانس ها و همایش ها  -1
 
 كامپيوتر و فن آوري اطالعاتدر شاخه مهندسي    international science indexهيات تحريريه و كميته داوران بين المللي  عضو-1

(Engineering?page=9-Information-and-http://internationalscienceindex.org/Committees/Computer ) 

 و مهندسی کامپیوتر طبق جدول ذیل : المللي در حوزه هاي فن آوري اطالعات فرانس هاي بين كن عضو اصلي كميته داوران-5

 لينک كميته داوران بين المللي  محل برگزاري سال برگزاري نام كنفرانس

ICCME2013 
 http://www.waset.org/conference/2013/12/paris/ICCME/committees انگلستان 5113

SEC2014 5112 چين http://www.secconf.org/organizingCommittee.html 

CMSE 2014 5112 چين Letter Invitation as attached 

ICEEE2014 
 Letter Invitation as attached تركيه 5112

ICCCE2014 
 https://www.waset.org/conference/2014/10/prague/ICCCE/committees جمهوري چک  5112

ICCD2014 
 https://www.waset.org/conference/2014/01/zurich/ICCD/committees سوئيس 5112

ICCEE2014 
 http://waset.org/conference/2014/08/venice/ICCEE/committees ايتاليا 5112

ICMBC2014 
 https://www.waset.org/conference/2014/10/london/ICMBC/committees انگلستان 5112

ICCME2015 
 https://www.waset.org/conference/2015/09/berlin/ICCME/committees آلمان 5112

ICCCISE2015 
 http://waset.org/conference/2015/02/kuala-lumpur/ICCCISE/committees مالزي 5112

ICCME2015 
 https://www.waset.org/conference/2015/12/rome/ICCME/committees ايتاليا 5112

IMEIA2016 
 http://www.imeia2016.org/com.htm تايلند 5112

CSCT2016 
 http://www.csct2016.org/com.htm چين 5112

PEEM2016 
 http://www.peem2016.org/com.htm تايلند  5112

ICCBS2016 
 /https://www.waset.org/conference/2016/12/bangkok/ICCBS تايلند 5112

ICCME2017 
 https://www.waset.org/conference/2017/03/tokyo/ICCME/committees ژاپن 5117

ICHMCE2017 
 http://waset.org/conference/2017/06/new-york/ICHMCE/committees آمريكا 5117

ICCEE2017 
 https://www.waset.org/conference/2017/03/singapore/ICCEE/committees سنگاپور 5117

ICMR2017 
 https://www.waset.org/conference/2017/04/paris/ICMR/committees فرانسه 5117

ICOMCE2017 
 https://www.waset.org/conference/2017/06/toronto/ICOMCE/committees كانادا 5117

ICCDET2017 
 https://www.waset.org/conference/2017/01/london/ICCDET/committees انگليس 5117

EMEM2017 
 http://www.emem2017.org/?op=committee چين 5117

ICMESD2017 
 http://www.icmesd2017.org/?op=committee چين 5117

 

http://internationalscienceindex.org/Committees/Computer-and-Information-Engineering?page=9
http://www.secconf.org/organizingCommittee.html


 گواهي نامه ها  -1
 

 موزش پرورش ) بپيوست (از كانون زبان ايران وابسته به وزارت آ " Junior Proficiency Certificate in English "گواهي مدرک زبان پيشرفته  -

 ) بپيوست ( با همكاري دانشگاه تهران صادره از وزارت بهداشت ايران ويژه توليد كننگان و وارد كنندگان ناظر فني مهندسي تجهيزات پزشكيمدرک مهندسي پزشكي و  -

 زاد ) بپيوست (گواهي اتمام  دوره تربيت مدرسين كارآفريني توسط دانشگاه تهران و سازمان مركزي دانشگاه آ -

 )بپيوست ( UGS KOREAتجهيزات پزشكي توسط  مهندسي  گواهي اتمام دوره تكميلي-

 بپيوست  – (1332مركز آموزش و نيروي انساني منطقه يک  ) –گواهي نامه دوره تربيت قرآني و راهكارهاي آن -

 بپيوست – (1332مركز آموزش و نيروي انساني منطقه يک  ) –گواهي نامه دوره مديريت زمان -

 بپيوست – (1332مركز آموزش و نيروي انساني منطقه يک  ) –گواهي نامه دوره اخالق مديريت  -

 بپيوست – (1332مركز آموزش و نيروي انساني منطقه يک  ) –گواهي نامه دوره درآمدي بر امر به مغروف و نهي از منكر  -

 بپيوست – (1332و نيروي انساني منطقه يک  ) مركز آموزش –گواهي نامه دوره آموزش زبان انگليسي -

 بپيوست – (1332مركز آموزش و نيروي انساني منطقه يک  ) –گواهي نامه دوره شرايط علمي و اجرايي شركت در كنفرانس ها -

 بپيوست – (1332مركز آموزش و نيروي انساني منطقه يک  ) –گواهي نامه دوره كاربرد تكنولوژي آموزشي در كالس -

 بپيوست –( 1332مركز آموزش و نيروي انساني منطقه يک  ) –واهي نامه دوره آموزش و تدوين برنامه درسي گ-

 بپيوست  –QA-TECHNIC   (5112 )توسط   HSE-MSگواهي اتمام دوره سيستم هاي مديريتي -

 بپيوست  –(  1322صادره از ادارهكل استاندارد فارس ) گواهي اتمام دوره مديريت بهداشت -

 بپيوست  –( 1322گواهي نامه آموزشي همايش شركت هاي دانش بنيان و اقتصاد مقاومتي صادره از وزارت ارتباطات و فن آوري اطال عات  )-

 

 افتخارات و تقدیرنامه ها -2

 

 بيرستان و پيش دانشگاهي )بپيوست ريزنمرات (د –وحائز رتبه هاي اول الي سوم درتمام طول دوران تحصيلي راهنمايي  25/13فيزيک با معدل  –ديپلم رياضي اخذ  -

 - اخذ رتبه 233 سهميه منطقه يک در كنكور سراسري دانشگاه)1372( و قبولي در رشته مهندسي  برق گرايش الكترونيک مقطع كارشناسي دانشگاه شيراز در سال   1372  )بپيوست كارنامه( 

 لوح تقدير از رياست محترم  و دريافت 12/12باا خذ رتبه دوم فارغ التحصيلي وكسب معدل در مقطع كارشناسي ارشد از دانشگاه شيراز تجارت الكترونيک گرايش فارغ التحصيل رشته مهندسي فن آوري اطالعات  -

  1332در سال شيراز دانشگاه  دانشگاه شيرازبه عنوان دانش آموخته ممتاز 

    1321درسال   با اخذ رتبه يک(  اي مولتي مديا ) رسانهمديريت در رشته  پرديس  – انمقطع دكتري دانشكاه تهر سه مرحله ايي قبولي در آزمون -

 1322در سال  پرديس  – از دانشگاه تهران 25/13كسب معدل با رتبه يک و  فارغ التحصيلي در مقطع دكتري -

 معاونت محترم پژوهشي واحدرياست و و اخذ لوح تقدير از  1332وتر حد سپيدان در گروه كامپيانتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه آزاد اسالمي وا -

 معاونت محترم پژوهشي واحد  رياست و و اخذ لوح تقدير از 1325واحد سپيدان در گروه برق و الكترونيک   –در دانشگاه  آزاد اسالمي انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر -

 معاونت محترم پژوهشي واحدرياست و و اخذ لوح تقدير از  1322اد اسالمي واحد سپيدان در گروه كامپيوتر انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه آز -

 1322 -واحد و اخذ لوح تقدير از رياست  مهندسي برق و  كامپيوتر   در دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان در گروهانتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه  -

 

 اجرایي -علمي سوابق -3
 

 ()به پيوست گواهي(32-33در دانشگاه جامع علمي كاربردي شيراز مركز مخابرات راه دور ايران )درس زبان فني در نيمسال تدریس  -1

هيات علمي تمام وقت دانشكده مهندسي گروه كامپيوتر  و مهندسي مخابرات  به عنوان عضو  ITمهندسي  –شيراز  در مقطع كارشناسي ارشد در رشته هاي مهندسي نرم افزار  .تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي واحد5

 كامپيوتر مهندسي -فن آوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيک  هاي مهندسيدر رشته به عنوان عضور هيات علمي تمام وقت ارشد  كارشناسيو در سه مقطع كارداني ، كارشناسي  سپيدان و  همچنين واحد

 گواهي()بپيويت تا كنون  1332از سال و زبان انگليسي  كنترل برق گرايش  ، مهندسي  الكترونيک رايش برق گ مهندسيو  گرايش نرم افزار 

 و كارشناسي کارداني -الف 

كامپيوتري  شبكه -رياضي مهندسي – يكي دو مدارالكتر -ي يکمدار الكتريك -الكترونيکآز -مباني الكترونيک-آزمدارمجتمع خطي -مدارهاي الكترونيک-زبان تخصصي-مباحث ويژه  –دروس مهندسي اينترنت  

  1مخابرات  –منابع تغذيه –الكترونيک كاربردي -محاسبات عددي  -الكترونيک سه  الكترونيک يک ، الكترونيک دو ، ،

  

  کارشناسي ارشد  -ب

پردازش سيگنال ديجيتال  -2      شبكه عصبي --3      الكترونيک سه -5     كاربرد ميكروپروسسور و سيستم هاي كامپيوتري در صنعت -1گرايش الكترونيک :برق مهندسي رشته   

  مديريت شبكه -1گرايش مخابرات :  –رشته مهندسي برق 

سيستم هاي تصميم يار -3   مباحث ويژه در مهندسي ترم افزار-5  شبكه هاي عصبي -1گرايش نرم افزار :  مهندسي كامپيوتررشته   

 كاربرد كامپيوتر  -1آموزش : گرايش  –زبان انگليسي رشته 

مباني اقتصاد مهندسي-2تجارت الكترونيک     -2      مديريت زنجيره عرضه -3       تجارت الكترونيكي سيار -5    بازاريابي الكترونيک -1:   گرايش تجارت الكترونيک رشته مهندسي  مهندسي فن آوري اطالعات  

  

)به پيوست گواهي( و عضويت در كارگروه تخصصي توسعه شبكه موبايل ايران با همكاري كمپاني نوكيا 32-33ان به عنوان كارشناس پروژه هاي مخابراتي در سال هاي .اشتغال در شركت مخابرات راه دور اير3  

1332ات پزشكي از وزارت بازرگاني و بهداشت از سال دررسته تجهيز ت بهداشت و داراي مدرک پروانهوزار  مهندسي- تجهيزات پزشكي به عنوان  ناظر فني مهندسي .اشتغال درزمينه2  

33و  37.تدريس در دانشگاه جامع علمي كاربردي  مجتمع صنعت آب و برق شيراز )دروس زبان تخصصي و مباني مهندسي فن آوري اطالعات (درسال هاي 2  

كامپيوتر در دانشگاه آزاد سپيدان برق و دسي پروژه فارغ التحصيلي دانشجويي در مقطع كارشناسي مهن  111.استاد راهنماي بيش از 2  

33غيردولتي پيشتازان شيراز ) درس مهندسي اينترنت ( در سال  –.تدريس در دانشگاه غيرانتفاعي  7 

  1332از سال  واحد سپيدان – ( 2) پايه  دانشگاه آزاد اسالميتمام وقت . عضو هيات علمي 3

 ( 1321 – 1332واحد سپيدان )  – مديرگروه كامپيوتر دانشگاه آزاد اسالمي -2

 



 1333دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان  –دبير سومين كنفرانس منطقه اي علوم كامپيوتر و فن آوري اطالعات  – 11

 (1335)كاربردي مخابرات راه دور ايران  –تدريس در دانشگاه جامع علمي -11

 تا كنون ( 1321سپيدان ) از سال  دعضو اصلي شوراي اطاق فكر دانشگاه آزاد اسالمي واح -15

 (1325)واحد سپيدان  –مديرگروه برق و الكترونيک در سه مقطع كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي  -13

 تا كنون (  1321) از واحد سپيدان  –تحصيالت تكميلي دانشگاه آزاد اسالمي  مديران گروه هاي عضو شوراي -12

 (1325-شهرستان سپيدان ) حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت تخصصي دانشگاه آزاد اسالمي و فرمانداري  –كارگروه علمي  عضو -12

 بپيوست گواهي – (   IACSITعضو انجمن بين المللي علوم كامپيوتر و فن آوري اطالعات  )  -12

 (  1322-1323در تمام مقاطع كارداني ، كارشناسي و كاشناسي ارشد دانشگاه ازاد اسالمي واحد سپيدان ) الكترونيک ( و فن آوري اطالعات ) تجارت  كامپيوتر -مديرگروه بخش مهندسي برق -17

 بورسيه دكتري  در دانشگاه تهران توسط دانشگاه ازاد اسالمي واحد سپيدان  -13

 فن آوري اطالعات پيوتر و مهندسي و مشاره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در رشته هاي الكترونيک ، كامراهنمايي -12

در گروه تخصصي واحد سپيدان با دعوت از همكاران متخصص به عنوان داور  فن آوري اطالعاتبرگزاري جلسات تصويب پروژزال دانشجويان كارشناسي ارشد گروه مهندسي برق و كامپيوتر و مديريت و مسئوليت -51

 تاكنون (  1323برق و كامپيوتر ) از سال 

 تا كنون ( 1323) از سال رشته هاي مهدسي برق و كامپيوتر  جلسات دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد  داوري -51

 شاخه تاسيسات الكتريكي  عضو سازمان نظام مهندسي استان فارس -55

 (تاكنون  1322هيات علمي دانشگاه در شورا ) از آبان عضا دانش بنيان دانشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان به عنوان نماينده كل ااقتصاد عضو شوراي راهبري و  -53

 (22-22نشگاه آزاد اسالمي واحد سپيدان )عضو شوراي كميته موارد خاص دا-52

 ( 1322- 1323نائب رئيس كمسيون آموزش اتحاديه تجهيزات پزشكي شيراز )  -52

 (  1322رئيس كمسيون فني و آموزش اتحاديه تجهيزات پزشكي شيراز  ) -52

 (22-22گروه كامپيوتر به عنوان عضو هيات علمي تمام وقت )  –دانشكده مهندسي -ماهور به خدمت در دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز ب --57

 


