
 خالصه وضعیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی  

 

 

 

 

 :مشخصات  .1

 تحصیالت:دانشجو دکتری  نیکنامنام خانوادگی: کیمیانام:

 : سوابق استخدامي .2

 پست مورد تصدی  نوع استخدام مدت همکاری   سال شروع   نام دستگاه 

 دانشگاه علمی کاربردی کییی 

-و دانشیییگاه صییینعتی شیییری 

 کی 

 استاد  قراردادی 1 85

دانشییییگاه علمییییی کییییاربردی 

 خوارزمی

مسییییول پیییرو ه هیییای کیییام یوتر و  قراردادی 2 86

 استاد 

 هیات علمی نیمه وقت   پیمانی 90 88 موسسه آموزش عالی سلمان

 هیات علمی تمام وقت پیمانی ادامه دارد 90 موسسه آموزش عالی سلمان

 

 

 سوابق تحصیلي:.3

 
رشته و گرای  

 تحصیلي 
 كشور دانشگاه محل تحصیل 

-مهندسییییی کییییام یوتر كارشناسي  

 گرای  نرم افزار

 ایران مشهد  دانشگاه سجاد

مهندسییییییی فنییییییاوری  کارشناسی ارشد  

گییرای  -(ITاطالعات)

 شبکه های کام یوتری

دانشیییییگاه صییییینعتی 

 شری 

 ایران

-کییییام یوترمهندسییییی  دكتري  

 گرای  نرم افزار

 ایران دانشگاه آزاد مشهد

 

 

 

 

 



 

 

 عنوان پایان نامه و  رساله متقاضي            
 

 

 عنوان پایان نامه و  رساله   مقطع تحصیلی 

 طراحی سایت دانشگاه کارشناسی

 هارزیابی کارایی الگوریتم های مسیریابی مختل  در شبکه های تحت تراش کارشناسی ارشد

 هنوز قطعی نیست دکتری

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق آموزشي: .3

 

 نام محل تدریس  ردی 
عنوان/عناوین  

 درس

تاریخ شروع  

 تدریس 
 آدرس تلفن محل تدریس  تاریخ پایان تدریس 

موسسییییه آمییییوزش  1

 عالی سلمان

برنامه نویسی  

 پیشرفته 

   ادامه دارد 88

موسسییییه آمییییوزش  2

 عالی سلمان

مبانی کام یوتر  

 وبرنامه نویسی 

   ادامه دارد 88

موسسییییه آمییییوزش  3

موسسه /عالی سلمان

 خوارزمی

آز /پایگاه داده ها

 پایگاه داده ها 

   ادامه دارد 88

موسسییییه آمییییوزش  4

موسسه /عالی سلمان

 خوارزمی

ایجاد بانکهای  

 اطالعاتی 

   ادامه دارد 88

موسسییییه آمییییوزش  5

موسسه /عالی سلمان

 خوارزمی

طراحی شی گرای  

 سیستمها

   ادامه دارد 88

موسسییییه آمییییوزش  6

 سلمانعالی  

   ادامه دارد 88 مهندسی نرم افزار 



موسسییییه آمییییوزش  7

موسسه /عالی سلمان

 خوارزمی

زبان تخصصی نرم  

 افزار

   ادامه دارد 88

دانشییییییگاه علمییییییی  8

 کاربردی کی 

زبان تخصصی نرم  

 افزار

84 86   

دانشیییییگاه صییییینعتی  9

 کی -شری  

سیگنالها  

 وسیستمها

85 86   

موسسییییه آمییییوزش  10

 عالی سلمان

   ادامه دارد 88 گسستهریاضیات 

موسسییییه آمییییوزش  11

 عالی سلمان

   ادامه دارد 88 سیستم های عامل 

موسسییییه آمییییوزش  12

 عالی سلمان

نظریه زبانها  

 وماشینها 

   ادامه دارد 88

موسسییییییه علمییییییی  13

 کاربردی خوارزمی

   91 88 پایگاه داده ها 

موسسییییه آمییییوزش  14

 عالی سلمان

طراحی زبانهای  

 نویسی برنامه 

   ادامه دارد 88

موسسییییه آمییییوزش  15

 عالی سلمان

طراحی سیستمهای  

 دیجیتال 

   ادامه دارد 88

موسسییییه آمییییوزش  16

 عالی سلمان

   ادامه دارد 88 مدارهای منطقی 

موسسییییه آمییییوزش  17

 عالی سلمان

   ادامه دارد 88 مبانی پویا نمایی 

موسسییییه آمییییوزش  18

 عالی سلمان

تحلیل وطراحی  

 سیستمها

   ادامه دارد 88

موسسیییییه سیییییلمان  19

 وموسسه خوارزمی

   ادامه دارد 88 کارآگاه کام یوتر 

موسسییییه آمییییوزش  20

موسسه /ی سلمانعال

 خوارزمی

   ادامه دارد 88 ساختمان داده ها 

موسسییییه آمییییوزش  21

 ی سلمانعال

مقدمه ای بر علم 

 اعصاب

95 97   

موسسییییه آمییییوزش  22

 ی سلمانعال

مهندسی نرم افزار  

1 

   ادامه دارد 88

موسسییییه آمییییوزش  23

 ی سلمانعال

مهندسی نرم افزار  

2 

   ادامه دارد 88

موسسییییه آمییییوزش  24

 ی سلمانعال

شبکه های 

 کام یوتری 

   ادامه دارد 88



موسسییییه آمییییوزش  25

 ی سلمانعال

   ادامه دارد 88 مهندسی اینترنت 

موسسییییه آمییییوزش  26

 ی سلمانعال

روش پژوه  و  

 ارایه 

   ادامه دارد 88

موسسییییه آمییییوزش  27

 ی سلمانعال

   ادامه دارد 88 حی الگوریتمها طرا

موسسییییه آمییییوزش  28

 ی سلمانعال

بازیهای  طراحی 

 کام یوتری 

99    

موسسییییه آمییییوزش  29

 ی سلمانعال

اصول طراحی  

 کام ایلر 

   ادامه دارد 88

موسسییییه آمییییوزش  30

 ی سلمانعال

   ادامه دارد 88 مدارهای منطقی 

موسسییییه آمییییوزش  31

 ی سلمانعال

   ادامه دارد 88 معماری کام یوتر 

موسسییییه آمییییوزش  32

 ی سلمانعال

سیگنالها  

 وسیستمها

   ادامه دارد 88

موسسییییه آمییییوزش  33

ی سلمان/موسسه عال

 خوارزمی

اصول فناوری  

 اطالعات 

88 98   

موسسییییه آمییییوزش  34

 لمانعالی س

اصول مدیریت 

وبرنامه ریزی  

 ITراهبردی

88 98   

موسسییییه آمییییوزش  35

 ی سلمانعال

مدیریت پرو ه  

 ITهای 

88 98   

موسسییییه آمییییوزش  36

 ی سلمانعال

یک ارچه سازی  

کاربردهای  

 سازمانی 

88 98   

موسسییییه آمییییوزش  37

 ی سلمانعال

   98 88 ی رایان  امن مبان

موسسییییه آمییییوزش  38

 ی سلمانعال

   98 88 جارت الکترونیکی ت

موسسییییه آمییییوزش  39

موسسه /ی سلمانعال

 وارزمیخ

   ادامه دارد 88 /کارآموزی   هپرو

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق اجرایي:.5
 

 

 تاریخ اتمام  تاریخ شروع  اشتغال سازمان محل  عنوان پست

 ادامه دارد 96 موسسه آموزش عالی سلمان معاون گروه کام یوتر

 ادامه دارد 96 موسسه آموزش عالی سلمان پشتیبان سایت موسسه 

 ادامه دارد 94 موسسه آموزش عالی سلمان ارتباط با صنعت و دانشگاه

 ادامه دارد 92 عالی سلمانموسسه آموزش  طراح سواالت الم یاد مقدماتی

 ادامه دارد 96 موسسه آموزش عالی سلمان ارزیابی و تضمین کیفیت ,عضو شورای نظارت  

 عضو شورای تخصصی پژوهشی وفناوری

 

 ادامه دارد 95 موسسه آموزش عالی سلمان

 88 86 موسسه علمی کاربردی خوارزمی مسیول بررسی پرو ه های کام یوتر

هیییای گیییروه مهندسیییی کارآموزیمسییییول بررسیییی 

 کام یوتر

 88 86 موسسه علمی کاربردی خوارزمی

 ادامه دارد 95 موسسه آموزش عالی سلمان نماینده تحصیالت تکمیلی موسسه

 ادامه دارد 95 موسسه آموزش عالی سلمان عضو شورای آموزشی

 97 95 موسسه آموزش عالی سلمان مدیر  اجرایی برگزاری نمایشگاه در هفته پژوه 

    

    

    

    

 

 

 

 



 

 

 

 :دان  افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمیکارگاه های .6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هاشرح سایر فعالیت.7 
 

 (ICTCK2018ه بین المللی فن آوری ارتباطات ودان  )در چهارمین کنگرحضور 7.1          

          هوشمند یها  ستمیس یساز  ک ارچهی اطالعات و  یفناورلمللی  حضور در کنفرانس بین ا7.2          

 TOEFLبان  مدرک زی دارا          7.3

 مقاالت داخلیداشتن  7.4          

 هفته پژوه  ر نمایشگاه حضور د7.5          

 للی با موسسات  جمع آوری اطالعات ارتباط بین الم7.6          

           

               

 

 

 عنوان فعالیت  ردی 
 تاریخ  

 انجام  

 ساعات 

 انجام   
 مرجع برگزار کننده 

 آموزش عالی تابرانموسسه   93 ثبت اختراعایده تا کارگاه   1 

 موسسه آموزش عالی سلمان  94 کارگاه مقاله نویسی 2

 دانشگاه فردوسی مشهد  جالک  99 توانمند سازی اعضا هیات علمیکارگاه   3

 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد  97 کارگاه مقاله نویسی 4

 آموزش فنی و حرفه ای  office 88زاردوره آشنایی با نرم اف  5


