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 :تحصیلی ابقسو
 

 دکتری:
 1926 سال دکتری آزمون 26 رتبه کسب

 21 معدل با شیراز دانشگاه در افزار نرم مهندسی دکتری سوم سال دانشجوی
 )عضو هیات علمی دانشگاه شیراز(استاد راهنما: دکتر مصطفی فخر احمد

...................................................................................................... 
 کارشناسی ارشد:

  18.08 معدل با تهران نور پیام دانشگاه از ارشد کارشناسی
 برای کاوی درداده ترکیبی چارچوبی ی ارایه کارشناسی ارشد: نامه پایان موضوع
 نظرات بندی طبقه منظور به آنالین نظرات کاوش

Propose New Frame Work for Opinion Mining In Micro Blogs Using Hybrid Classification 
 )نورتهران پیام دانشگاه علمی هیات عضو(فراهی احمد دکتر:راهنما استاد

................................................................................................................... 
 کارشناسی:

 85.41 معدل با اهواز چمران شهید دانشگاه از )افزار نرم گرایش(کامپیوتر مهندسی کارشناسی التحصیل فارغ

 )عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز(استاد راهنما:دکتر غالمعلی راه نورد

 Web Servicesکارشناسی: پروژه موضوع

..................................................................................................................................... 

 



 دیپلم:

 دبیرستان مقطع در البالغه نهج مسابقات در استانی دوم رتبه کسب
 و12.18 دانشگاهی پیش معدل با فیزیک ریاضی رشته در متوالی سال 6 در تحصیل و نیکان دولتی نمونه دبیرستان در قبولی
 10.28 دیپلم کل معدل

............................................................................................................................................... 

 :ها مهارت
 :افزارهای نرم به تسلط

Matlab 

ASP.Net 

C#, C, Java, C++ 
Packet Tracer 

Photoshop 

CCNA, Network+, A+ 

Sql Server 2010 

 (WEka,RapidMiner,Python )به مباحث داده کاوی  مربوط 

 : با آشنایی
 کامپیوتر یابی وعیب افزار سخت تعمیرات

 فلش ادوبی
 پرس ورد و جومال

Jquery, Css3, Html5, Rational Rose, Visio 

 عالی بسیار حد در انگلیسی زبان مهارت 0 به تسلط
 سال 1 مدت به ILETS کانون در انگلیسی زبان ترم 10 رساندن پایان به و گذراندن

 علوم و بسندگی زبان دانشگاه شیراز  وزارت تاییدیه مورد MSRT زبان مدرک دارای و

 :کاری سوابق
 هیأت وعضو اطالعات وفناوری کامپیوتر مهندسی گروه ،استادیار فراهی احمد دکتر با Data minding ی ها پروژه در همکاری

 تهران نور پیام دانشگاه علمی
 وب صفحات طراحی اصلی موضوع با )وبارتما(پارس افزار رایان همیاران مهندسی فنی شرکت( افزاری نرم شرکت رییس

 کنون تا 8938 سال از گرافیک موشن ساخت و اپلیکیشن و
 )دکوراسیون های ایده گذاری اشتراک به (شیروونی اپلیکیشن نویسان برنامه تیم مدیر و پرداز ایده
 و همراه اول ایرانسل پارتنر عنوان به خوزستان در (Content Provider) محتوا تولید شرکت اولین مدیر

 اخت بازی و انیمیشن )ایران موشن(مدیر شرکت س

........................................................... 

 : آموزشی سوابق
 کیسون ،شرکت (National Iranian Drilling Company) اهواز حفاری ملی شرکت در سال دو مدت به تدریس سابقه

 وب صفحات طراحی زمینه در پژوهی داده شرکت با همکاری و) مترو (
 برنامه نویس شرکت ارتباط همراه جی ال ایکس) در زمینه تولید تلفن همراه(

 جهاد و فناوری و علم پارک نظر زیر ساعت 10 مدت به روزه سه کارگاه ، Startup Weekend Ahvaz 1392 اولین در شرکت
 صد ، تجربه یک عنوان با برتر ایده پنج میان در ایده شدن پذیرفته و )فنی نویس برنامه عضو عنوان به حضور( دانشگاهی

  تجربه



 داور استارتاپ ویکند در شهرستان های شوشتر و دزفول

 :پژوهشی سوابق
 1926 سال نور، پیام دانشگاه انتشارات ، ”مفاهیم و ها تکنیک:کاوی داده یل المسا حلل“ کتاب ترجمه

 راهنمای حل المسائل داده کاوی:تکنیک ها ومفاهیم
 اورنگ انتشارات 

 ژان پی-میشلین کمبر-ژیاوی هان مولف
 

 سولماز محمودیان-فاطمه فروزش مترجم
 وزیری قطع کتاب 

 9789651159527 شابک
 281 تعداد صفحه 

 

 

 :انگلیسی زبان به تسلط میزان
 عالی :مطلب درک و خواندن
 خوب خیلی:نوشتن
 عالی:مکالمه

 عالی:شنیداری

 :ها کنگره و مجالت به شده ارسال مقاالت

 :همایشی و ترویجی علمی مقاالت
عناوین با مقاله دو چاپ و شدن پذیرفته و ایران ملی کاوی داده کنفرانس درهشتمین شرکت: 

 )توییتر( اجتماعی های شبکه در ها داده احساسی آنالیز بر مروری .2
 )بوک فیس(کاوی داده های الگوریتم از استفاده با اجتماعی های شبکه ساختار روی از کاربران شخصیت بینی پیش .1

 
در شرکت IKT2015 و ACCEPT عنوان با پوستر عنوان به کاوی داده ی زمینه در مقاله: 
موضوعی مدل ترکیب از استفاده با تنم در عنوان کاوش NERC ، 258 شماره احساسی وآنالیز 

 
1) Improved Routing in Wireless Sensor Networks Using Harmony Search Algorithm 

Khadije Rahimkhani, Fatemeh Forouzesh 
Pub. Date: September 29, 2017 
Vol.9 No.9, September 2017 
Department of Computer Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran. 

 

2) International Journal of Advance Research in computer science and Software engineering 

Present New Sentiment Analysis Framework in Twitter  

ISSN: 2277 128x 

 
 

 :گذرانده های واحد از ای گزیده
 )اهواز چمران شهید دانشگاه علمی هیات عضو(مظلوم مسعود دکتر عصبی شبکه

 )اهواز چمران شهید دانشگاه علمی هیات عضو(عصاره دکتر کامپیوتر معماری

http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=79487
http://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Khadije+Rahimkhani&searchField=authors&page=1
http://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchCode=Fatemeh+Forouzesh&searchField=authors&page=1
http://www.scirp.org/Journal/Home.aspx?IssueID=10083#79487
http://www.scirp.org/Journal/articles.aspx?searchCode=Department+of+Computer+Engineering%2c+Shiraz+University+of+Technology%2c+Shiraz%2c+Iran&searchField=affs&page=1&SKID=0


 )اهواز چمران شهید دانشگاه علمی هیات عضو(شادگار بیتا دکتر الگوریتم
 )نورتهران پیام دانشگاه علمی هیات عضو(نیا قربان آرش دکتر موازی پردازش
 )نورتهران پیام دانشگاه علمی هیات عضو(نیا قربان آرش دکتر خبره های سیستم

 )نورتهران پیام دانشگاه علمی هیات عضو(فراهی حمدا دکتر افزار نرم مهندسی
 )شیراز دانشگاه علمی هیات عضو(موسوی محمدرضا دکتر اطالعاتی های شبکه
 )شیراز دانشگاه علمی هیات عضو(احمد فخر مصطفی دکتر کاوی داده

 )شیراز دانشگاه علمی هیات عضو هاشمی ستار دکتر ( شبکه امنیت
 

 :ارائه قابل مدارک
 ساعت 28 مدت به 28888118180 ی شماره به ایران ایز انیستیتو: +Aدوره 

 : مرکز آموزش های عالی خوارزمی اهوازساعت 50 تبه مد دوره سی شارپ
 : مرکز آموزش های عالی خوارزمی اهواز ساعت 00 تبه مد  ASP.Netدوره 
 ساعت 18 مدت به 2888812028 ی شماره به ایران ایز انیستیتو  CCNAدوره 

 28886608 ی شماره به ایران ایز تیتوانیس ساعت  55 تبه مد +Networkدوره  

 28886608 ی شماره به ایران ایز تیتوانیس ساعت  25 تبه مد Ecommerceدوره 

 28886608 ی شماره به ایران ایز تیتوانیس ساعت  50 تبه مددوره متلب 
 کامیاران آموزش عالی موسسه از MBA مدرک دارای
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 :مندیها عالقه
 Cloud Computing ابری محاسبات سیستم موازی پردازش اطالعاتی،مباحث های شبکه ، پردازی ایده تدریس، به مندی عالقه

 تیمی مدیریت ، ینویس ،برنامه مقاله ،نوشتن کتاب چاپ و ،ترجمه ,Data Minding, Text Minding کاوی وداده سایت وب وطراحی
 ... و اطالعاتی های ،شبکه


