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 cloudsim
Distributed Computing
 Cloud computing
 Energy efficiency
 Parallel Algorithms
 Grid Computing
 Web/Grid Service Technology
Scheduling
 Grid scheduling
 Grid Workflow scheduling
 Cloud scheduling
Evaluation and Simulation
 Grid evolution
 gridsim and Simgrid
 cloudsim
Semantic Grid



Semantic Web
 Automatic Composition of Web Services
 Automatic Web Service Discovery



Service Oriented Architecture
 Web Service Technology
 Grid Service



Artificial Intelligence
 Image processing
 Machine learning



Data base Systems
 Data mining

My Presentations:








Introduction of Fuzzy system 2004.
Introduction of windows operating system
Introduction of office(word, power point)
Introduction of Unix and Linux red hat
Introduction of .Net Framework
Comparing of .Net Framework and J2EE
Software Engineering:
 "Unified Process": discussing the unified process and its three
distinguishing aspects in detail, November 2005.
 "Rational Rose": a presentation of Rational Rose tool, May 2005,
provided for the advanced software engineering course.
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 Rational unified process: discussing Rational unified process ,life
cycle ,static structure ,dynamic structure ,process work flows.
 Introduction of component-base software engineering










Image processing
 Introduction Some algorithm and mask on it
Introduction of DISTRIBUTED SYSTEM
Introduction of DISTRIBUTED applications
 Programming technique: RPC protocol, XDR ,it tool: Rpcgen
Introduction of Grid SYSTEM
 pros and cons of Grid
 Introduction and programming with Alchemi
Introduction of Cloud SYSTEM
 pros and cons of Cloud
 Introduction and programming with Aneka
Introduction and programming with Gridsim
Introduction and programming with Cloudsim

دانشگااه- در اولين کارگاه ملی رايانش ابری در ايران: ارائه کارگاه شبيه ساز ابری
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My Projects:


gharzolhasane: The accounting related to the banks
Written by delphi and paradox.
 E-enrolling : The first site in university Written in VB.Net and Microsoft
SQL server 2000 as DBMS for enroll university.


storage: The storage system Written by Delphi



Design a architecture for VATAN textile industry in Isfahan- Iran



Implementation of sample distributed system with Delphi and discuss the
deadlock, phantom deadlock and mutual exclusion on it



Develop an example with Gridsim



Develop an example with Clodsim



Run and simulate with Alea project



Develop Workflow scheduling with evolutionary algorithm

My Skills:
Programming Skills :
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 Web Programming Skills : I have experiences in business web programming
systems using ASP.net(using both C#.net and VB.net)
 (Windows/Linux) Programming Skills: C#.net, Borland C++, (Linux and
windows) C, C++.
 Matlab
Database Skills :
 Microsoft SQL server 2000,2005 : Tables ,Queries , Stored Procedures,
Triggers ,Views .
 Oracle : Tables and Queries .
 Microsoft Access : All the main Access Parts : Tables , Queries,
Relations, Forms.
 MySQL : Tables and Queries.
Programming Skills:
 Web Programming Skills : ASP, ASP.net HTML
 Windows Programming Skills: c#.net, C, C++.
Database Skills:
 Microsoft SQL server 2000: a lot of business experiences with Tables,
Queries, Stored Procedures, and Triggers.
 Oracle: Tables and Queries.
 Microsoft Access: All the main Parts: Tables, Queries, Relations, And
Forms.

Job Experiences














Teaching Operating System at shiraz, Jahrom university, Jahrom Azad
University,payamenor university 2003-2011.
Teaching Distributed Operating System at shiraz , 2006-2008.
Teaching Distributed Operating System at jahrom university , 2010-2011.
Teaching Programming C language at mardasht,jahrom Azad
University,2003-2008.
Teaching Programming Delphi at mardasht,Jahrom Azad University,
2003-2008.
Teaching Object Oriented Programming (C++) at Jahrom Azad
University, 2005-2007.
Teaching Database Systems at Jahrom Azad University, 2004-2008.
Teaching Advanced Database at Jahrom Azad University, 2006-2008.
Teaching Software Engineering at Jahrom Azad University, 2003-2005.
Teaching Linux (redhat,fedora) at Jahrom Azad University, 2006-2008.
Manager of IT and Network at jahrom Azad university,2003-2005.
Manager of maintains at shiraz university medical science(Namazi
Hospital ),2002-2005.
Manager of computer group at jahrom Azad university,2005-2009.
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Manager of scientific group of computer group at jahrom Azad
university,2007-2010.



Journal Editor:
”Editorial Board Member of “HPC and Cloud Computing Applications Journal
Web address: http://hpclab.ir/hccaj/index.php/HCCAJournal

تالیف کتاب:


تاليف کتاب  :مفاهيم سيستم عامل

ترجمه کتاب:
 رایانش فراگیر(مفاهیم،تکنولوژی ها و کاربردها)
 محاسبات ابری و توزیع شده از پردازش مووازی توا اینترنو اشویاء جلود او::مود :سوازی
سیستم ،خوشهبندی و مجازی سازی
داوری کتاب:


داوری و ويرايش فنی کتاب :آموزش  ASP.Netو برنامه نويسی بانک اطلاعاتی

 داوری :آموزش SQL
Publications


ارائه يک چارچوب سرويس گرا برای آموزش الکترونيکی  ،ارائوه شوده در پنجموی
همایش سراسری در دانشگاه آزاد قزوی )4831(.



مطالعه و بررسی کاربردها ،مزايا و معايب سيستم های آموزش از راه دور در ايران
 ،ارائه شده در همایش دانشگاه آزاد جهرم)4831(.



استفاده از تابع توليد تصادفی تعميم يافته در تعيين اثرات نهاده هگا بگر ريسگک
توليد مطالعه موردی چغندر قند کاران استان فارس ,ارائه شده در چهارمی هموایش
سراسری در دانشگاه آزاد تبریز)4833(.



تشخيص تومورهای سگرطان سگينه بگر اسگاس تبگديل کانتورلگ ،ارائوه شوده در
شانزدهمی کنفرانس مهندسي برق ایران -دانشگاه تربی مدرس(اردیبهش )4831



پيشبينی قيم

گوش

مرغ و تخم مرغ با استفاده از شبکه عصبی مصگنوعی در

ايران ،پذیرش چاپ گرفته در فصلنامه پژوهشها و سیاسستها اقتصادی -وزارت امور اقتصاد
و دارائي  ،پاییز  – 4831سا-43 :شماره  11علمي-ترویجي ( 02صفحه  -از  31تا )423

5



بررسی سيستم مديري

امني

اطلاعات و پيگاده سگازی آن در وا گد درآمگد و

شهرسازی شهرداری ،ارائه شده در نخستی همایش منطقه ایوي کوامویوتر و فو آوری
اطلاعات-دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم)4833(.


مطالعه و بررسی،Grid Computingسرويس هگا و کاربردهگای آن ،ارائوه شوده در
نخستی همایش منطقه ایي کامویوتر و فو آوری اطلاعوات -دانشوگاه آزاد اسولامي واحود
جهرم)4831( .



مطالعه و بررسی سرويسهای  semantic webو چالشهای آن ،ارائه شده در نخسوتی
همایش منطقه ایي کوامویوتر و فو آوری اطلاعوات -دانشوگاه آزاد اسولامي واحود جهورم.
()4831



بررسی و دسته بندی انواع سيستم های توزيع شده،ارائه شده در نخسوتی هموایش
منطقه ایي کامویوتر و ف آوری اطلاعات -دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم)4831( .



ارزيابی عملکرد الاوهای شبکه عصبی و خود رگرسيون مياناين متحرک در پيش
بينی قيم

نف

خام ايران  .فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی /سا :هفتم/شماره /03بهار

/12صفحات -443-11علمي پژوهشي)ISC(-


محاسبات ابری سرويس جديد هماانی و بستری در گا ههگور بگرای فنگاوری
اطلاعات,ارائه شده در همایش منطقه ایي رویکردهای نوی در مهندسوي کوامویوتر و فو
آوری اطلاعات – دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش-خرداد 4812



معماری بازارمحور محاسبات ابری پلتفرم جديگد فنگاوری اطلاعگات،ارائوه شوده در
چهاردهمی کنفرانس دانشجویي مهندسي برق ایران-دانشگاه صنعتي کرمانشواه41 -41 ،
شهریور 4812



استفاده موثر از انرژی با کمک مکان يابی پويای ماشين های مجگازی در رايگانش
ابری  -کنفرانس منطقهای روشهای محاسبه نرم در مهندسي برق و کوامویوتر -دانشوگاه
آزاد اسلامي واحد صفاشهر-بهم 4810



عملکرد ،طرا ی و کنتر مبد  DC – DCپل  Hدوگانه و دو جهته ايزوله  -اولی
همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق و پالایش مرکز علمي و کاربردی گچساران –04
خرداد 18



راهکارهای استفاده و اشتراک دانش،مبتنی بر رايانش ابری در مراکز آموزشی،
اولی همایش برق و کامویوتر شما :کشور،موسسه آموزش عالي موج،گیلان ،خردادماه 18



چاپ مقاله در کنفرانس"،راه ل کاهش هزينه در فرايند مهاجرت کاربر بين ارائه
دهندگان سرويس ذخيره سازی ابری"همايش ملی الکترونيکی پيشرف
تکنولوژی در مهندسی برق ،الکترونيک و کامپيوتر ،بهمن 0939
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های



چاپ مقاله در کنفرانس"،بهبود انرژی مصرفی با استفاده از مهاجرت زنده ماشين
های مجازی در رايانش ابری"،همايش ملی الکترونيکی پيشرف

های تکنولوژی

در مهندسی برق،الکترونيک و کامپيوتر،بهمن 0939
 چاپ مقاله کنفرانسLearning Sparse Shape Bases for Human Action "،
ICEE2015 - Iranian Conference on Electrical Engineering"Recognition

ايندکس در ،IEEEارديبهش

39

 چاپ مقاله " بررسی انواع سيستم های توزيع شده گريد "،کنفرانس ملی فنگاوری،انرژی و داده
با رويکرد مهندسی برق و کامپيوتر،کرمانشاه خرداد .39
 چاپ مقاله " ارائه الاوريتم مسگير برنامگه ريگزی بگرای پاياگاه داده ابگری" ،کنفگرانس ملگی
فناوری،انرژی و داده با رويکرد مهندسی برق و کامپيوتر،کرمانشاه خرداد .39
 چاپ مقاله "ارائه طرح اعتباری برای ارائه خدمات در رايانش ابری" ،کنفرانس ملی پژوهش های
کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپيوتر و مخابرات( Information Technology,Computer
،)& Communicationشهريور 39
 چاپ مقاله " مروری بر چالشها و راهکارها در امني

داده در رايگانش ابگری " ،کنفگرانس ملگی

پگگژوهش هگگای کگگاربردی در فنگگاوری اطلاعات،کگگامپيوتر و مخگگابرات( Information
،)Technology,Computer & Communicationآبان(شهريور) 39
 چاپ مقاله " تحليل و بررسی چالشهای امنيتی موجود در ابر " ،کنفرانس ملگی پگژوهش هگای
کاربردی در فناوری اطلاعات،کامپيوتر و مخابرات( Information Technology,Computer
،)& Communicationآبان(شهريور) 39
 چاپ مقاله " بهبود امني
بيومتريک با قابلي
اطلاعات،کامپيوتر

در ابر با استفاده از الاوريتم اعداد تصادفی و غير تصادفی و

تعريف کابر دوم" ،کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فناوری
و

مخابرات(

&

Technology,Computer

Information

،)Communicationشهريور 39
 پذيرش مقاله"،سلام همراه با کمک ابرهای امن ترکيبی" ،کنفرانس بین المللی پژوهش در
مهندسی  ،علوم و تکنولوژی،تیر49
 پذيرش مقاله"،يک رويکرد جديد برای تعاد بار در مرکز داده ابر" ،کنفرانس بین المللی
پژوهش در مهندسی  ،علوم و تکنولوژی،تیر49
 چاپ مقاله " بررسی امني داده ها در مراکز داده ابر" ،کنفرانس ملی فنگاوری،انرژی و داده بگا
رويکرد مهندسی برق و کامپيوتر،کرمانشاه خرداد .39
 چاپ مقاله " بررسی رايانش ابری موبايل " ،کنفگرانس ملگی فنگاوری،انرژی و داده بگا رويکگرد
مهندسی برق و کامپيوتر،کرمانشاه خرداد .39
 چاپ مقاله " ارائه چارچوبی جديد با هدف تامين منبع بهينه برای کاربردهای ابگری" .سگومين
کنفرانس بين المللی رويکردهای نوين در علوم،مهندسی و تکنولوژی.دبی،آذر 39
 چاپ مقاله"پياده سازی شاخص کليدی عملکرد فرآيند فروش()KPIبا بکار گيری رايانش
ابری" کنفرانس بين المللی فناوری اطلاعات ايران 39
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 اولين همايش علمی ديدگاه های راهبردی اقتصاد مقاومتی" اقتصاد مقاومتی و کامپيوتر ،چالش
ها و راهکارها" ( 01اسفند ماه )0939
 اولين همايش علمی ديدگاه های راهبردی اقتصاد مقاومتی" اشتغالزايی با کمک از نرم افزارهای
کامپيوتری گامی در جه

اقتصاد مقاومتی " ( 01اسفند ماه )0939

 اولين همايش علمی ديدگاه های راهبردی اقتصاد مقگاومتی" اسگتفاده از نخباگان کگامپيوتری
راهی در جه

مقاوم سازی اقتصاد " ( 01اسفند ماه )0939

 اولين همايش علمی ديدگاه های راهبردی اقتصاد مقاومتی" نرم افزارهای کگد بگاز کگامپيوتری
راهی برای مقاوم سازی اقتصاد " ( 01اسفند ماه )0939
 اولين همايش علمی ديدگاه های راهبردی اقتصاد مقاومتی" بومی سگازی نگرم افگزار راهگی در
جه

استقلا فرهنای و اقتصاد مقاومتی " ( 01اسفند ماه )0939

Second International Conference on Web Research, ICWR2016,
”SLA-Aware Resource allocation for Application Service
Providers in the Cloud”, 6 March 2016,IEEE index



 دومين کنفرانس بين المللی دستاوردهای نوين پژوهشی در مهندسی برق و کگامپيوتر  "،تاممین
منبع آگمه به  SLAبرای ارائه دهندگمن سرویس کمربرد در ابر " 8،ارديبهش

35

 سومين کناره بين المللی کامپيوتر،برق و مخابرات" ،ارائگه راهکگاری بگرای افگزايش امنيگ
سرع

و

رمزنااری سيستم های امواج راديويی ( )RFIDبا استفاده از الاوريتم های رمزناگاری

متقارن" مهر59
 ژورنا

علوم رايانشی -علمی ترويجی،شماره  9زمستان “ 35مقياسبندی خودکار منبع ابگری:

رويکردهای نوين در گزينش  VMمازاد" علوم رايانشی -علمی ترويجی


چاپ مقاله " ارائه يک مد ترکيبی بهبود توازن بار بر اساس الاوريتم بهينه سازی
توده ذرات و جستجوی ممنوعه در رايانش ابری " چهارمين کنفرانس مهندسی
کامپيوتر و پردازش سيانا ،آذر -35سيويکيا و ISC



چاپ مقاله " ارائه روشی نوين بهبود توازن بار با کمک الاوريتم بهينه سازی توده
ذرات در رايانش ابری" چهارمين کنفرانس مهندسی کامپيوتر و پردازش سيانا ،آذر -35
سيويکيا و ISC



"محاسبات ابری سيار" اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری
اطالعات،دانشگاه آزاد سوسنگرد

Load Balancing to Reduce Response Time with Dynamic Scheduling of " 
 "Fail Nodes in Cloud Computingکنفرانس المللی علوم کامپيوتر ،مهندسی برق و
فناوری اطلاعات و مجله Computers & Electrical Engineeringمجله دارای
ایندکس  ISIو  Scopusبوده و همچنی ای نشریه دارای درجه  JCRو با ضریب تاثیر واقعي 48231
مي باشد
 " مد سازی محتوای غير قطعی و روش های استدلا و تعيين هوي
فعالي

برای به رسمي

" ،کنفرانس المللی علوم کامپيوتر ،مهندسی برق و فناوری اطلاعات و مجله
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شناختن

 بوده وScopus  وISI  مجله دارای ایندکسComputers & Electrical Engineering
 مي باشد48231  و با ضریب تاثیر واقعيJCR همچنی ای نشریه دارای درجه

چاپ مقاله " بررسی سيستم های تشخيص نفوذ در رايانش ابری" اولين کنفرانس



35  اسفند6.ايران،تهران،دانشااه علم و فرهنگ،ملی آينده مهندسی و تکنولوژی
چاپ مقاله " تشخيص نفوذ در رايانش ابری با استفاده از شبکه ی عصبی و



دانشااه،الاوريتم فازی ژنتيک" اولين کنفرانس ملی آينده مهندسی و تکنولوژی
35  اسفند6.ايران،تهران،علم و فرهنگ
 “پارتيشن بندی داده های بهينه در سيستم محاسبات ابری با تخصيص سرورهای تصادفی برای
ذخيره سازی داده ها در رايانش ابری با پيشنهاد يک مد پوشش ا تمالی

تضمين امني

همنشين مشترک ” دومين کنفرانس بين المللی پژوهش های دانش بنيان در مهندسی کامپيوتر
36  شهريور.و فناوری اطلاعات




















Combination Methods of Fuzzy Techniques with SVM to Enhance the
Mass Classification in Mammograms, Fuzzy Iranian journal.(ISI) (Iranian
Journal of Fuzzy Systems Vol. 7, No. 1, (2010) pp. 15-31)
A Novel Approach for Grid Resource Management Based on Fuzzy Logic
and Semantic Technology,International Journal of Innovative Computing
01(1) 23-31, IJIC Vol.1 No.1 (2012) (ISC)
A New Scheduling Method for Workflows on Cloud Computing,10th
international BAI conferences,7-9July,2013
A New Scheduling Method for Workflows on Cloud Computing, Accepted
on Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, to be
published, 2014.(ISI)
A New Scheduling Method for Workflows on Cloud Computing,
International Journal of Advanced Research in Computer Science, Volume 6,
No. 6, July - August 2015
"Learning Sparse Shape Bases for Human Action Recognition", 23rd
Iranian Conference on Electrical Engineering,ICEE2015
“Load Balancing to Reduce Response Time with Dynamic Scheduling of Fail
Nodes in Cloud Computing”, International Journal of Research Approaches in
Humanities and Management, Volume 11, December 2016,Pages 8-21.
Seyed Ebrahim Dashti & Amir Masoud Rahmani (2015): Dynamic VMs
placement for energy efficiency by PSO in cloud computing, Journal of
Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, Volume 28 Issue 1-2,
Pages 97-112, 2016. DOI: 10.1080/0952813X.2015.1020519(ISI)
“Proactive Auto-Scaling Algorithm (PASA) for Cloud Application"
International Journal of Grid and High Performance Computing (IJGHPC)
Volume 9, Issue 3. 2017. ISI listed and scoups
“CSA-WSC: cuckoo search algorithm for web service composition in
cloud environments”, DOI 10.1007/s00500-017-2783-4,2017,springer, ISI
impact 2.1
“Resource provisioning for cloud applications: A 3-D, provident and
flexible approach”, super computing,springer.2017.
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طرح های پژوهشی به اتمام رسيده:


عنوان:بررسگی،مطالعه و کگاربرد محگي

به اتمام رساندن طرح پژوهشگی تحگ

 VS.NETو  Web applicationها در پيش ثب


به اتمام رساندن طرح پژوهشی تح

نام الکترونيکی دانشجويان

عنوان:طرا ی يک چارچوب سگرويس گگرا

برای آموزش الکترونيکی


به اتمام رساندن طرح پژوهشی تح
بينی تغييرات توليگد و قيمگ

عنوان:کاربرد شبکه های عصگبی در پگيش

محصگولات دامگی در ايگران بوسگيله نگرم افگزار

MATLAB


به اتمام رساندن طرح پژوهشگی تحگ

عنگوان :مطالعگه و بررسگیComputing

،Gridسرويس ها و کاربردهای آن


عنوان :مطالعه و بررسی ابعاد و سرويسهای

به اتمام رساندن طرح پژوهشی تح
 web semanticو چالشهای آن



به اتمام رساندن طرح پژوهشی تح
پيش بينی تغييرات قيم




نف

عنوان :کگاربرد روش هگوش مصگنوعی در

و محصولات پتروشيمی

همکاری در  0طرح پژوهشی ديار در دانشااه آزاد اسلامی وا د مرودش
سند معماری نرم افزاری شرک

نساجی وطن اصفهان در متدولوژی ( RUPتیم پنج

نفره)
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دوره ها و كارگاههاي آموزشي:
مدت

نام دوره و کارگاه

رديف

تاریخ تمدن اسلامي 4

به روز
 43ساع

سا

کشور برگزار

دانشااه يا موسسه برگزار

برگزاری

کننده

کننده

4818

ایران

جهرم

حضور در طرح ضیاف اندیشه استادان با
موضوع های"ولای در قرآن،اخلاق در
قرآن،پخش و نقد فیلم،جلسات هم اندیشي

مرکز مطالعات و آموزش نیروی انساني منطقه
3+3
ساع

4810

ایران

یک

برگزاری در واحد شیراز

پیرامون مسائل روز جامعه"
حضور در طرح ضیاف اندیشه استادان با
موضوع "اخلاق حرفه ای"

مرکز مطالعات و آموزش نیروی انساني منطقه
43ساع

10

ایران

یک

برگزاری در واحد شیراز
حضور در طرح ضیاف اندیشه استادان با
موضوع های "معرف شناسي اسلامي و
فلسفه علم" و"اصو :تعلیم و تربی

11ساع

14

ایران

دفتر نهاد رهبری استان فارس و
دانشگاه شیراز

اسلامي"
 SPSSمقدماتي

01ساع

بررسي فرق مختلف موجود در دوران

14

ایران

جهرم

 43ساع

14

ایران

جهرم

هوی یابي و بحران هوی

43ساع

14

ایران

جهرم

تعارض و سلام روان

 43ساع

14

ایران

جهرم

معاصر

آشنایي با شیوه های تولید و چاپ مقالات
 43ساع

12

ایران

جهرم

الگوهای یاددهي و یادگیری

 01ساع

12

ایران

جهرم

روان شناسي تربیتي

 02ساع

12

ایران

جهرم

علمي در مجلات ISI

11

فلسفه تعلیم و تربی

40ساع

12

ایران

جهرم

کاربرد فناوری اطلاعات در تعلیم و تربی

 43ساع

31

ایران

جهرم

آشنایي با exelمقدماتي

01ساع

33

ایران

جهرم

مقاله نویسي به زبان انگلیسي

 43ساع

33

ایران

جهرم

آشنایي با قوانی و آئی نامه های آموزشي

 3ساع

33

ایران

جهرم

درآمدی بر امر به معروف و نهي از منکر

40ساع

31

ایران

جهرم

ورزش و تندرستي

 80ساع

31

ایران

جهرم

کتابخانه دیجیتا :دانشگاه آزاد اسلامي

 43ساع

33

ایران

جهرم

آشنایي با قوانی و آیی نامه های پژوهشي

3ساع

33

ایران

جهرم

آشنایي با بحرانهای دانشجویي

 01ساع

33

ایران

جهرم

ایجاد وبلاگ

 43ساع

31

ایران

جهرم

آشنایي با اینترن

 43ساع

31

ایران

جهرم

مقاله نویسي به زبان فارسي

41ساع

31

ایران

جهرم

آشنایي با رون شناسي تحو:

 80ساع

31

ایران

جهرم

 82ساع

31

ایران

آنچه کاربران باید بدانند

3ساع

31

ایران

بهینه سازی روابط استاد و دانشجو

43ساع

31

ایران

جهرم

رسانه های و وسایل کمک آموزشي

 43ساع

31

ایران

جهرم

مرکز مطالعات و آموزش نیروی انساني منطقه

&Linux Fundamental
administartion

یک بر گزاری در واحد لارستان
مرکز مطالعات و آموزش نیروی انساني منطقه
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یک بر گزاری در واحد سویدان

