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 :افتخارات و اختراعات

هوشمند به   درجه 360 نورپزدازی با  و متغیر بعدی سه  و بعدی  دو ،  بعدی یک  موزیکال آبنمای پکیج ثبت اختراع  .1

  93323 شماره ثبت اختراع

گوشی تلفن همراه   با برقی  لوازم  دور  راه از  کنترل   سیستم)سیستم کلید و پریزهای هوشمند ثبت اظهارنامه اختراع  .2

 (مصرف مدیریت و تغییر در سیم کشی  و تداخل بدون هوشمند، 

 1395در سال کسب مقام اول رویداد کارآفرینی و کسب و کار استان  .3

 1395در سال    کسب مقام فناور برتر رویش کویر در شرکت نوین بنیان .4

 :آموزشی سابقه 

 عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه والیت ایرانشهر .1

 دانشگاه سیستان و بلوچستان  مدرس .2

 زاهدان مدرس دانشگاه پیام نور  .3

 دی استان ی علمی کاربرمدرس دانشگاه ها .4

  دوره های مهارت آموزی دانشگاهی:

 مدرس دوره برنامه نویسی اندروید دانشگاه سیستان و بلوچستان )مقدماتی و پیشرفته(  .1

 مدرس دوره یادگیری عمیق در پایتون دانشگاه سیستان و بلوچستان  .2

 ن رس دوره آموزش برنامه نویسی پایتون دانشگاه سیستان و بلوچستامد .3

 

 سابقه کاری واجرایی: 

 مدیر فناوری اطالعات دانشگاه والیت ایرانشهر .1

 فایروال سخت افزاری دانشگاه و ایمن سازی شبکهراه اندازی  ✓



 ( bigbluebutton , adobe connectراه اندازی بستر و سامانه وبینار دانشگاه ) ✓

 راه اندازی سامانه مودل آموزش الکترونیکی ✓

 دانشگاه )استاندارد سازی اتاق سرور، ریکانفیگ شبکه و راه اندازی مجدد سرورها( Data Centerراه اندازی  ✓

 رای پروژه های متعدد مجازی سازی جهت استفاده بهینه از سرور های موجوداج ✓

 طراحی و راه اندازی سایت دانشگاه، سیستم تغذیه دانشجویی، اکانتینگ، میل سرور  ✓

 راه اندازی کنسول مدیریت یکپارچه آنتی ویروس    ✓

 های تجدید پذیر( رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان نوین بنیان )فناوری انرژی  .2

 عضو هیات موسس شرکت دانش بنیان آرنیکا ارتباط )راهکار های هوشمند مبتنی بر حمل و نقل(  .3

 عضو هسته پژوهشی داده کاوی دانشگاه شهید باهنر کرمان  .4

 داور طرح های فناوری اطالعات پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان  .5

 کشوری دانشگاه سیستان و بلوچستان  ACM دبیر اجرایی اولین دوره مسابقات برنامه نویسی   .6

 استان  پارک علم و فناوری رئیس هیات مدیره شرکت نرم افزاری ارمغان زاریس مستقردر   .7

 منتور اولین رویداد تخصصی اینترنت اشیا استان سیستان و بلوچستان  .8

 

 یا :محصوالت ساخته شده در حوزه اینترنت اش

و تغییر   تداخل بدونگوشی تلفن همراه هوشمند،   با برقی لوازم  دور  راه از  کنترل  سیستمطراحی و پیاده سازی  .1

 مبتنی بر اینترنت اشیا  مصرف مدیریت و در سیم کشی 

طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل و تنظیم فواره های موزیکال از راه دور مبتنی بر اینترنت اشیا پیاده سازی   .2

 شده در آبنمای میدان فلسطین زاهدان 

مجتمع  شده در از راه دور مبتنی بر اینترنت اشیا پیاده سازی   آبنمای نوشتاری با کنترل طراحی و پیاده سازی  .3

 تفریحی زاهدان 

 انات مکالمه تصویری، باز شوندگی هوشمند و از راه دور راحی و پیاده سازی سیستم درب هوشمند دارای امکط .4

 طراحی و پیاده سازی سیستم کنتورخوان هوشمند آب و گاز  .5

 

 حصوالت ساخته شده در حوزه وب و اندروید:م

 ( ganje.irگنجه )وشمند اگهی  وب سایت و اپلیکیشن موتور جستجوی ه .1

 وب سایت تولید خودکار زیرنویس فارسی ویدیو  .2

 تولید ربات هوشمند قیمت گذار فروشگاهی .3

 اپلیکیشن مدیریت خانه هوشمند و قبض برق آنالین  .4

 اپلیکیشن مدیریت و کنترل آبنمای هوشمند و موزیکال   .5

 اپلیکیشن صراط )دارالقرآن بسیج مستضعفین کشور(  .6

 اپلیکیشن بازی معمایی گیجشنری .7



 

 : پروژه پژوهشی اجرا شده

  از  سنجش بر یمبتن   ها جاده زیخ  حادثه نقاط نییتع  یک یتراف اطالعات ستم یساجرای پروژه پژوهشی تحت عنوان  .1

 95سال اداره حمل و نقل استان  هوشمند  ی ها تلفن تیجمع

  اینترنت اشیا اجرای پروژه کنتور خوان هوشمند مبتنی بر بستر  .2

 

 : در مرحله ارائه پروپوزالپروژه های پژوهشی 

 متری مبتنی بر بستر اینترنت اشیا   2500ساخت گلخانه هوشمند  .1

 ساخت سازه متحرک دنبال کننده خورشید برای پنل های خورشیدی  .2

 ساخت آینه های هوشمند هیلوستات برای نیروگاه خورشیدی برج مرکزی .3

 

 توانایی ها مهارت ها و 

 Pythonو   c   ،c++  ، c#   ، javaبرنامه نویسی و تسلط به زبان های  .1

  scrapy،seleniumکرولینگ وب در بستر های  .2

 Django،  Flaskتسلط بر فریمورک های  .3

 ( IOSبرنامه نویسی گوشی های تلفن همراه هوشمند از جمله اندروید و سوئیفت ) .4

 اینترنت اشیا تسلط بر بستر های ارتباطی  .5

   و ..   Raspberry pi،PIOrangeکار با انواع کامپیوتر های تک بردی از جمله  .6

   ASP.NETبرنامه نویسی تحت وب با استفاده از زبان های  .7

 برنامه نویسی تحت شبکه سوکت پروگرمینگ .8

 SQLiteو  Server SQLتحلیل و طراحی انواع پایگاه داده ها و مسلط به .9

  Clementine  ،Weka  ،SQLداده کاوی با نرم افزار های   .10

 Matlabبرنامه نویسی و کار با نرم افزار   .11

 مدل های یادگیری ماشین آشنایی و کار با انواع  .12


