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تحصیالت

مالزی. مالزی، صنعت اه دانش ،( (هوش مصنوع کامپیوتر علوم دکترا، پسا ١٣٩٣-١٣٩٢

مالزی. مالزی، صنعت اه دانش (فنآوری اطالعات)، کامپیوتر علوم ، تخصص دکترای ١٣٩٢-١٣٨٨

. شیراز شیراز، اه دانش ،( ترونی (تجارت ال فنآوری اطالعات مهندس ارشد، کارشناس ١٣٨۴-١٣٨٧

شیراز. علم کاربردی، اه دانش وری)، بهره و سیستم (مدیریت صنایع مهندس ارشد، کارشناس ١٣٧۶-١٣٧٩

رازی کرمانشاه. اه دانش ریاض محض، ، کارشناس ١٣۶١٣٧٣-٩

کاری وضعیت

. فارس اسالم آزاد اه دانش فنآوری اطالعات، و کامپیوتر گروه وقت، تمام علم هیأت عضو تاکنون ١٣٨٩

گچساران، و مرودشت واحدهای اسالم آزاد اه دانش مالزی، صنعت اه دانش ،IT و کامپیوتر گروه حق التدریس
برخط. عال آموزش موسسه سعادتشهر، کاربردی علم اه دانش و یاسوج فارس، تحقیقات و زرقان،فسا،علوم صفاشهر،

تاکنون ١٣٧٩

تدریس سابقه
مالزی و ایران مختلف اههای دانش در تاکنون ١٣٧٩ سال از فنآوری اطالعات و کامپیوتر دروس تدریس •

شده: تدریس دروس
پیشرفته برنامه سازی { برنامه سازی و کامپیوتر مبان {

چندرسانه ای محیط های { داده ها ساختمان {
Latex نرم افزار با آشنایی { تحقیق روش {

ارزیابی وکارآئ سیستمهای کامپیوتری { کامپیوتر کاربردهای {
داده ها اه پای { ترونی تجارت ال مهندس {

مهندس اقتصاد مبان { زبانهای برنامه سازی پیاده سازی و طراح {
ها ه شب امنیت { ترونی تجارت ال امنیت {

مهندس مجددفرآیندها { فنآوری اطالعات١و٢ {
ترونی تجارت ال مهندس { زنجیره تأمین مدیریت {

مهندس دانش و سیستم خبره { استراتژی مدیریت {

کاری موضوعات
(Multi-agent Systems) چندعامل سیستم های NHH (Route Planning) مسیر برنامه ریزی NHH

(Reinforcement Learning) یادگیری تقویت IMH (Routing algorithms) مسیریابی وریتمهای ال IMH

هوش مصنوع IIH (Optimization) سیستم خبره IIH

زی پرشین IIH (Optimization) بهینه سازی IIH
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شده برگزار کارگاههای و سخنران ها
گچساران آزاد اه دانش علم هیات اعضای جهت اینترنت آموزش دوره ١٣٧٩

گچساران آزاد اه دانش کارکنان جهت آموزش و نام ثبت سامانه آموزش دوره ١٣٨٠

مرودشت آزاد اه دانش کارکنان جهت مروارید آموزش و نام ثبت سامانه آموزش دوره ١٣٨٣

مرودشت شهرستان طبیع منابع اداره کارکنان جهت ICDL آموزش دوره ١٣٨۴

مرودشت شهرستان طبیع منابع اداره کارکنان جهت اینترنت آموزش دوره ١٣٨۴

مالزی دسارو، بندر مالزی، صنعت اه دانش کامپیوتر ده دانش ،ISI مجالت در مقاالت چاپ موضوع با سخنران ١٣٨٩

مالزی صنعت اه دانش علوم ده دانش در ، نویس مقاله جهت (Latex)التک حروف چین نرم افزار با آشنایی کارگاه ١٣٩٠

مالزی صنعت اه دانش علوم ده دانش در ،(Beamer) بیمر اسالید تهیه نرم افزار با آشنایی کارگاه ١٣٩١

گروه ها در عضویت

• Member of the ACM (Association for Computing Machinery) hp://www.acm.org//

• Student member of IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). hp://www.ieee.org/

• Member of the ParsiLaTeX (Iranian LATEX usergroup). hp://www.parsilatex.com

• Member of the Editorial Team of the international journal of artificial intelligence. hp://www.iaesjournal.com

• Member of the Editorial Team of Int.Journal of Software Engineering and Technology. hp://iaesjournal.com

بسته ها و نرم افزارها ، برنامه نویس زبانهای در مهارت ها و تجربیات

BASIC,VB, FoxPro, C and C++, Pascal, SQL, PHP, Java and Java Script, MATLAB, C++ Builder, Delphi, LATEX,
Microsoft Office (Word, Excel, Access, Visio, OutLook, PowerPoint), Protel, PSPICE, EWB, SPSS, WinEdt,
TeXMaker, Notepad++,X EPersian, FarsiTEX, BibTEX, Jabref, FireFox, NetBeans, MiKTeX, EndNote, Beamer and
Some Others.
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خط جداسازی تحلیل وریتمهای ال از استفاده با چهره تشخیص در جدید روش ارائه . مرتض زلف پورآرخلو، و امیرساالری [٢٨]لیال
امام الملل بین اه دانش .١٣٩۵ آبان ایران، مشهد، مخابرات، و برق کامپیوتر، الملل بین کنگره سومین در . اصل اجزای تحلیل و

رضا(ع).

و برق مهندس مل کنفرانس هفتمین در جستجو. موتورهای وریتم ال سازی بهینه حسین. ، ترحم اردکان و مرتض [٢٩]زلف پورآرخلو،
گناباد. اسالم آزاد اه دانش .١٣٩۴ مرداد ایران، گناباد، ایران، ترونی ال

ارتباطات، و اطالعات فنآوری مل کنفرانس در فازی. منطق در انگشت اثر تشخیص حسین. ، ترحم اردکان و مرتض [٣٠]زلف پورآرخلو،
. بهشت شهید اه دانش الملل بین همایشهای مرکز ، بهشت شهید اه دانش .١٣٩۴ اردیبهشت ایران، تهران،

بوسیله لب و چشم اه جای از استفاده بدون جهره تشخیص در نو روش محسن. و مرادی، محمدنبی، امیدوار ، ، مرتض [٣١]زلف پورآرخلو،
اردیبهشت غربی، فردوس تنکابن،خ مازندران، ، مهندس علوم توسعه مل همایش دومین در . مصنوع عصبی های ه شب در برآیندگیری

تنکابن. عال آموزش موسسه .١٣٩۴

یری تصمیم روش از استفاده با ویروسها آنت بندی رتبه محمدنبی. امیدوار، و مهرداد، محسن، مرادی ، ، مرادی، مرتض [٣٢]زلف پورآرخلو،
عال آموزش موسسه .١٣٩۴ اردیبهشت غربی، فردوس تنکابن،خ مازندران، ، مهندس علوم توسعه مل همایش دومین در معیاره. چند

تنکابن.

خوشه زیرمجموعه بهبود برای مراتبی سلسله های وریتم ال و K-MEANS وریتم ال از استفاده . موس و مجرد، مرتض [٣٣]زلف پورآرخلو،
اردیبهشت غربی، فردوس تنکابن،خ مازندران، ، مهندس علوم توسعه مل همایش دومین در ترکیبی. خوشه بندی جهت اولیه های

تنکابن. عال آموزش موسسه .١٣٩۴

فازي. اي رابطه داده اه پاي در جوها و پرس كردن بندي فرمول جهت ردی روی معرف آرزو. آل محمودی، و مرتض [٣۴]زلف پورآرخلو،
فرزین. طلوع صنعت و علم شرکت .١٣٩٣ خرداد ایران، تهران، اطالعات، فناوری مدیریت و رایانه مهندس مل همایش در

مل همایش اولین در داده. اه پای های مدل انواع در فازی نظریه ارگیری ب اثر بررس آرزو. آل محمودی، و مرتض [٣۵]زلف پورآرخلو،
موج. عال آموزش موسسه .١٣٩٣ اردیبهشت ایران، ،گیالن، انزل بندر کشور، شمال در کامپیوتر و برق مهندس تخصص

و ها کتابخانه کنترل و مدیریت بهبود در رادیویی امواج با شناسائ فنآوری از استفاده مرضیه. یاری زنگنه، و مرتض [٣۶]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٨٨ مرداد ،٢٨–٢٩٩۵:(٢)٢۶ اطالعات، مديريت و پردازش پژوهشنامه . رسان اطالع مراکز
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در . رسان اطالع مراکز و ها کتابخانه مدیریت در نوین تحول رادیویی شناسائ فنآوری مرضیه. یاری زنگنه، و مرتض [٣٧]زلف پورآرخلو،
همدان. واحد اسالم آزاد اه دانش .١٣٨٧ خرداد ایران، همدان، دانش، مدیریت مراکز ها: کتابخانه ای منطقه همایش اولین

فنآوری ای منطقه همایش اولین در تأمین. زنجیره مدیریت بر ترونی ال تجارت اثر مرضیه. یاری زنگنه، و مرتض [٣٨]زلف پورآرخلو،
سما. واحد بوشهر، واحد اسالم آزاد اه دانش .١٣٨٧ اردیبهشت ایران، بوشهر، اطالعات،

بانكداري موفق اندازي راه و ترونيك ال تجارت توسعه براي الزم بسترهاي غالمحسين. دستغيبي فرد، و مرتض [٣٩]زلف پورآرخلو،
تهران. اه دانش اه دانش جهاد .١٣٨۶ اسفند ایران، تهران، ترونيك، ال شهر الملل بين كنفرانس اولين در ايران. در تروني ال

کتابخانه مدیریت سیستم در رادیویی امواج طریق از شناسایی فنآوری کاربردهای غالمحسين. دستغيبي فرد، و مرتض [۴٠]زلف پورآرخلو،
تهران. اه دانش اه دانش جهاد .١٣٨۶ اسفند ایران، تهران، ،١١–١٩ صفحات ، ترونی ال شهر الملل بین کنفرانس اولین در ها.

اسالم آزاد اه دانش پژوهش هفته همایش در ها. کتابخانه مدیریت در رادیوئ شناسائ امواج کاربردهای . مرتض [۴١]زلف پورآرخلو،
مرودشت. واحد اسالم آزاد اه دانش .١٣٨۶ دی ایران، مرودشت، ،٢٢–٢٨ صفحات مرودشت، واحد

تحقیق الملل بین کنفرانس اولین در تأمین. زنجیره مدیریت بر ترونی ال تجارت اثر نقش حسین. و صفری، مرتض [۴٢]زلف پورآرخلو،
کیش. اه دانش .١٣٨۶ تیر ایران، کیش، جزیره ایران، عملیات در

فناوری مل کنفرانس چهارمین در . ترونی ال تجارت توسعه در نرم افزاری عامل های نقش بهنوش. ، داریوش و مرتض [۴٣]زلف پورآرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، مشهد، مخابرات، و اطالعات،کامپیوتر

کنفرانس چهارمین در . کیف صفات جنبه از گرا ش رد روی با نرم افزار ساختار ارزیابی زهرا. سجادي پور، و مرتض [۴۴]زلف پورآرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، مشهد، مخابرات، و اطالعات،کامپیوتر فناوری مل

[45]Dehghanian, R. and Zolfpour-Arokhlo, M. Predicating results for vollyball games using data-mining tech-
niques. International Journal of Science Study, 2017.

[46]Taheri, A. and Zolfpour-Arokhlo, M. Organization network as information integration system: Case study on
environment and health in southeast asia. International Journal of Research Approach in Computer and IT, 7(1),
2017.

علم مجله ی website. و application web امنیت بردن باال برای اری راه بررس عليرضا. و طاهري، مرتض [۴٧]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۵ ،۴ رایانه، علوم در پژوهش و

منظور به گره تعداد حداقل فعال سازی با متحرک هدف ردیابی . محمدرضا اسالم نژاد، و صادق، ، ، فریدون مرتض [۴٨]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ ،۶ رایانه، علوم در پژوهش و علم مجله ی بی سیم. ر حس ه های شب انرژی مصرف کاهش

اسالم آزاد اه دانش دانشجویان رضایتمندی میزان ارزیابی هاجر. و ارجمند، فاطمه، زهرا، خشنود، ، پیران، مرتض [۴٩]زلف پور‐آرخلو،
اسالم آزاد اه دانش اطالعات فناوری و کامپیوتر مل کنفرانس در .١٣٩۶ سال در مجازی اجتماع ه های شب در عضویت از فسا

.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد

در فازی. منطق کاربرد با بازار منابع در گرید محاسبات کاربرد حسین. ، و توکل محسن، ، پورسعیدی، مرتض [۵٠]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات فناوری و کامپیوتر مل کنفرانس

و کامپیوتر مل کنفرانس در مشاغل. مالیات وصول بهبود در کاوری داده نقش بررس سعید. ، و الریس مرتض [۵١]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات فناوری

مل کنفرانس در داده. مراکز زیرساخت های برای ه شب و سرور منابع مدیریت استراتژِی آنیتا. ، و حسین مرتض [۵٢]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات فناوری و کامپیوتر

در آنالین. فروش در موثر عوامل و مشتریان رفتار بررس هاجر. و ارجمند، فاطمه، زهرا، خشنود، ، پیران، مرتض [۵٣]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات فناوری و کامپیوتر مل کنفرانس

فناوری و کامپیوتر مل کنفرانس در . امنیت حمالت و ه شب امنیت بررس سعید. و امیری، لیدا، ، پاشنگ، مرتض [۵۴]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات

مل کنفرانس در سبز. تامین زنجیزه مدیریت سازمان بین اقدامات بررس سعید. و امیری، لیدا، ، پاشنگ، مرتض [۵۵]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات فناوری و کامپیوتر
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فناوری و کامپیوتر مل کنفرانس در شده. توزیع بی سیم ر حس ه های شب برای اری راه مریم. جمشیدی، و مرتض [۵۶]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات

مل کنفرانس در یادگیری. نظام در مجازی اجتماع ه های شب گیری کار به روش های نیلوفر. موسوی، و مرتض [۵٧]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات فناوری و کامپیوتر

سپه). بانک موردی: (مطالعه آنالین خدمات کار و کسب ترونی ال آمادگ مدل ارزیابی فرزاد. پرهیزگار، و مرتض [۵٨]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات فناوری و کامپیوتر مل کنفرانس در

مل کنفرانس در چالش ها. و موقعیت ها ، ترونی ال تجارت در ابری رایانش از استفاده رضا. نحریر، و مرتض [۵٩]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات فناوری و کامپیوتر

اطالعات فناوری و کامپیوتر مل کنفرانس در سیار. ابری رایانش کاربردهای بررس محمدی. زکیه ده عرب، و مرتض [۶٠]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد اه دانش

در هواپیمایی. صنعت سودده و درآمد افزایش در اطالعات فناوری تاثیر میزان محمدحسین. پاکیاری، و مرتض [۶١]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات فناوری و کامپیوتر مل کنفرانس

مل کنفرانس در تبدیل. حوزه در صوت نهان کاری برای جدید ترکیبی روش ی طراح نجمه. احمدی، و مرتض [۶٢]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات فناوری و کامپیوتر

اه دانش اطالعات فناوری و کامپیوتر مل کنفرانس در نرم افزار. معماری بازیابی و آنالیز نسیم. ، صادق و مرتض [۶٣]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد

در ip. tcp کامپیوتری ه های شب مدیریت و کنترل در مناسب توپولوژی و مسیریابی ابراهیم. سمندریان، و مرتض [۶۴]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات فناوری و کامپیوتر مل کنفرانس

زیر ر حس ه های شب در عمق اساس بر مسیریابی وریتم ال روی بر بندی خوشه فرزانه. ، رهنمای‐اردکان و مرتض [۶۵]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ تير٢٢ ایران، سپیدان، سپیدان، واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات فناوری و کامپیوتر مل کنفرانس در آب.

کامپیوتر ه های شب در داده ها انتقال سرعت بر سازگار اکتیو و پسیو تجهیزات از استفاده تاثیر الناز. فاروقیان، و مرتض [۶۶]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ کامپیوتر، و برق مهندس در نوین دستاوردهای منطقه ای همایش سومین در تابیده. هم به زوج نوع سیم محل

سومین در نوین. تکنولوژی های در آن کاربردهای و عصبی ه های شب بررس . اکبری‐عل ساناز آباد، و مرتض [۶٧]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ کامپیوتر، و برق مهندس در نوین دستاوردهای منطقه ای همایش

در سازمان. ی در محل ه های شب کنترل و مدیریت بر مناسب توپولوژی انتخاب تاثیر مهدی. میرزایی، و مرتض [۶٨]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ کامپیوتر، و برق مهندس در نوین دستاوردهای منطقه ای همایش سومین

روتر و روتی می بی سیم تجهیزات با بی سیم رهای حس ارتباط امن ار راه ی ارائه سیاوش. ، رحیم و مرتض [۶٩]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ کامپیوتر، و برق مهندس در نوین دستاوردهای منطقه ای همایش سومین در ه. شب اطالعات تبادل جهت مرکزی

دانش مل کنفرانس در شهرها. ترافی کاهش در هوشمند نقل و حمل سیستم های نقش زینب. ، سورغال و مرتض [٧٠]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ ایران، انی م ‐ کامپیوتر برق، مهندس فناوری و

در نقل. و حمل حوزه های در آن از استفاده مزایای و عامله چند سیستم های بررس زینب. ، سورغال و مرتض [٧١]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ ایران، انی م ‐ کامپیوتر برق، مهندس فناوری و دانش مل کنفرانس

در . ترونی ال تجارت در تبلیغات استراتژی های تغییر بر اجتماع ه های شب تاثیر محمدفرید. ، رازق و مرتض [٧٢]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ ،Innovations Technology and Engineering Sciences، on Conference International ۵th

١۴٢٠ چشم انداز مل کنفرانس در رایانه ای. شناس جرم ابزارهای شناسایی و معرف علیرضا. کشتکاران، و مرتض [٧٣]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ اطالعات، فناوری و کامپیوتر برق، مهندس تکنولوژی پیشرفت های و

و. ،dta ann وریتم های ال از ترکیبی مبنای بر پستان سرطان بیماری برگشت پیش بین حوراء. رشیدی‐فر، و مرتض [٧۴]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ اطالعات، فناوری و برق مهندس و کامپیوتر علوم المل بین کنفرانس در
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کیفیت به گاه آ دور راه از پزش های سیستم برای داده کارگزاری کیفیت احمد. مصل نژاد، و ، مرتض زلف پورآرخلو، تق زاده، [٧۵]نگین
ده دانش ان، اس ساختمان روبروي ميرداماد تقاط وليعصر، خيابان وکامپیوتر، برق مهندس الملل بین کنفرانس چهارمین در داده.

. طوس الدین نصیر خواجه اه دانش .١٣٩۵ دی ایران، تهران، طوس الدین نصیر خواجه اه دانش عمران،

بین الملل کنگره اولین در سازمان. در silence organizational مدیریت بررس علیرضا. و طاهری، مرتض [٧۶]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ ، صنعت اه دانش فناوری و مهندس علوم، در تخصص پژوهش های

مصرف خرید رفتار بر ترونی ال تجارت مدیریت تاثیرات بررس و تبیین مجید. و بوشهریان، استوار، خسرو، ، مرتض [٧٧]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ رایانه، و برق ، ترونی ال مهندس کنفرانس دومین در . ترونی ال کنندگان

International در کاوری. داده تکنی از استفاده با والیبال مسابقات نتایج تخمین دهقانیان، رضا. و مرتض [٧٨]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ ،Technology and Science Engineering، in Ideas Modern on Conference

و sbo جستجوی بر سازی بهینه وریتم های ال از استفاده با sbse نرم افزار مهندس بررس گودرزی، سهیال. و مرتض [٧٩]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۵ ، مهندس علوم در نوین فناوری های کاربرد مل همایش چهارمین در دیتاست.

و دانش مل کنفرانس در (sctp). جریان کنترل انتقال پروتکل کاربردهای و بررس گودرزی، سهیال. و مرتض [٨٠]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۶ ایران، مهندس علوم فناوری

رادیو ه های شب مسیریابی از استفاده با بی سیم ر حس ه های شب در انرژی مصرف کاهش ، افسانه. ابراهیم و مرتض [٨١]زلف پور‐آرخلو،
.١٣٩۵ برق، صنعت در پایدار توسعه رد روی با برق مهندس مل همایش اولین در . شناخت

جوایز و افتخارات
1. Latex Intensive Workshop 2011 Award:
NanoTechnology Research Alliance Research,14-16 March 2011, UTM, Johor Bahru, Malaysia

2. Latex Intensive Workshop 2012 Award:
Dean of Research, Nanotechnology Research Alliance Research, 1-3 February 2012, UTM, Johor Bauru, Malaysia

3. Certificate of Appreciation: As presenter for Postgraduate Annual Resear Seminar:
Faculty of Computing, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai,Johor, Malaysia,27-29 Nov. 2012

4. Certificate of Appreciation for ISI journal with impact factor of 1.854:
Faculty of Computing, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai,Johor, Malaysia,27-29 Nov. 2012

هوشمند: عاملهای از استفاده با گراف های ه درشب مسیر ترین کوتاه وریتم ال ابداع و ارائه .۵
Innovation Department, Innovation and Commercialization Center (ICC), September 2012, UTM, Johor Bauru,
Malaysia

عاملها: تقویت یادگیری از استفاده با گراف های ه درشب مسیر ترین کوتاه وریتم ال ابداع و ارائه .۶
Innovation Department, Innovation and Commercialization Center (ICC), September 2012, UTM, Johor Bauru,
Malaysia

عاملها: اتکایی خود از استفاده با گراف های ه درشب مسیر ترین کوتاه وریتم ال ابداع و ارائه .٧
Innovation Department, Innovation and Commercialization Center (ICC), September 2012, UTM, Johor Bauru,
Malaysia

تحصیل سال سه طول در رینگیت ١۶٠٠٠ مبل مالزی(دریافت کشور در دکتری تحصیل دوره کل در ان رای تحصیل هزینه دریافت .٨
: ( تخصص دکترای دوره

2010–2012, International doctoral fellowship UTM, Universiti Teknologi Malaysia, UTM, Johor Bauru, Malaysia

تاثیرباال: باضریب ISI جمله از جهان معتبر مجالت در مقاالت چاپ در موفقیت بدلیل جایزه رینگیت ٧٠٠٠ مبل مجموعاً دریافت .٩
IMPACT FACTOR CLAIM, Gift for the published articles by RMC, Universiti Teknologi Malaysia, UTM, Johor
Bauru, Malaysia

باال: تاثیر ضریب با Elsevier مجالت در مقاله چاپ برای ممتاز دانشجوی انتخاب .١٠
Deputy Dean(Academic), Academic Office, Faculty of Computing, Universiti Teknologi Malaysia
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نماینده و سپیدان آزاد اه دانش رییس طرف از پژوهش هفته در آزادی بهار ه س و تقدیرنامه کامپیوتر:دریافت گروه برتر ر پژوهش .١١
١٣٩٢ ماه دی در سپیدان. مجلس

سپیدان. آزاد اه دانش رییس طرف از پژوهش ربرتر پژوهش تندیس و تقدیر لوح و نقدی جوایز کامپیوتر::دریافت گروه برتر ر پژوهش .١٢
١٣٩٣ ماه دی در

سپیدان. آزاد اه دانش رییس طرف از پژوهش ربرتر پژوهش تندیس و تقدیر لوح و نقدی جوایز کامپیوتر:دریافت گروه برتر ر پژوهش .١٣
١٣٩۴ آذرماه در

١٣٩۵ ماه آذر در سپیدان. آزاد اه دانش رییس طرف از تقدیر لوح دریافت و نقدی جوایز دریافت .١۴

٨/٨


	تحصیلات
	وضعیت کاری
	سابقه تدریس
	موضوعات کاری
	سخنرانیها و کارگاههای برگزار شده
	عضویت در گروهها
	تجربیات و مهارتها در زبانهای برنامهنویسی، نرمافزارها و بستهها
	*
	افتخارات و جوایز

