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د – بخش آموزشی:

اطالعات تحصیلی:
دبیرستان :دبیرستان فرهنگیان (حاج یوسف ناصریان) – رشته ریاضی فیزیک
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آزمون جامع دکتری:


گذراندن آزمون جامع دکتری در آذر ماه 1393

مدرک زبان:
 6.0 :IELTSدر سال 2013

افتاخارات آموزشی:
رتبه اول با معدل  19.33در مقطع کارشناسی ارشد
رتبه اول به معدل  18.46در مقطع دکتری

سابقه تدریس:
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-2
-3
-4
-5

تدریس در دانشگاه پیام نور فسا از سال  1391الی 1392
تدریس در دانشگاه پیام نور سروستان از سال  1391الی سال 1393
تدریش در دانشگاه پیام نور شیراز از سال  1393تاکنون
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 -5مهندسی رایانه های کوچک
 -6برنامه سازی به زبان C
 -7برنامه سازی پیشرفته
 -8ساختمان گسسته
 -9آزمایشگاه مدار منطقی
 -10ساختمان داده ها
 -11شبکه های کامپیوتری
 -12آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری
 -13کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی
 -14کاربرد کامپیوتر در حسابداری
 -15سیستم خبره
 -16هوش مصنوعی
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 -2سیستم های توزیع شده

لیست نرم افزاهای تخصصی












 MAYAو 3D-Max
متلب
C#
HTML
PHP
JavaScript
AngularJS
MySQL
ICDL
EMME4
Home Network

:د – بخش پژوهشی
19 –  تحلیل سیستم آموزشی و طراحی نرم افزار – مهندس شایگان:پروژه کارشناسی
 بهبود الگوریتم رقابت استعماری از طریق اضافه کردن کشورهای مستقل و استقالل طلب:پروژه کارشناسی ارشد




:طرحهای پژوهشی
انجام مطالعات ترافیک دانشگاه شیراز
 دانشگاه شیراز: مجری
 دکتر عظیمی فر – استادیار دانشگاه شیراز: نام همکاران
 پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه شیراز
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