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 -10طراحی و پیاده سازی ابزاری جهت تشخیص قوانین نامتعارف و مدیریت و پیکر بندی قوانین در حفاظ (،)Firewall
سومین کنفرانس انجمن رمز ایران  ،دانشگاه صنعتی اصفهان.1384 ،
 -11بررسی تاثیر نحوه انتخاب  MPRدر زمان تاخیر بسته ها با پروتکل مسیریابی  OLSRدر شبکه های  MANETبا
مقیاس بزرگ .همایش فناوری اطالعات  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد (.)1389
 -12نرخ  98/9درصد در بازشناسی ارقام دستنویس فارسی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان  ،ششمین کنفرانس بین
المللی مدیریت .)1393( ،
 -13بررسی کارایی پروتکل های مسیر یابی در شبکه های  Manetبا ترافیک زیاد  .دانشگاه آزاد مشهد .سال .1389
 -14شبیه سازی پاندول معکوس با فازی .انجمن برق واحد خوراسگان .سال . 1392
.... -15

کتاب های تالیف شده:
 -1آموزش گام به گام شبکه های کامپیوتری
 -2اصول ،طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل و سیستم عامل لینوکس
 -3مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان  Cو C++
 -4هادوپ ()Hadoop

همکاریهای علمی و صنعتی :
 -1طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند شناسایی کنتور .........برق منطقه ایی یزد .
 -2بررسی اثر ساختار درختی بر میزان ازدحام در حفاظ صافی بسته ....دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد.
 -3طراحی و پیاده سازی ابزاری جهت تشخیص قوانین نامتعارف  .....دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد.
 -4طراحی و پیاده سازی یک سیستم جامع استاد مشاور مجازی هوشمند  ......دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد
-5تعیین عوامل موثر در پذیرش و استفاده از سیستم های اطالعات سالمت در مراکز بیمارستانی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
یزد (در حال اجرا ) 1395
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مهارت های تخصصی :
 -1برنامه نویسی  Cو C++
 -2برنامه نویسی اسمبلی و سیستم
 -3برنامه نویسی جاوا
 -4برنامه نویسی متلب
 -5برنامه نویسی مبتنی بر چارچوب نگاشت  -کاهش
 -6کار در محیط های توزیع شده هادوپ و اسپارک مربوط به داده های بزرگ
 -7استفاده از کتابخانه های یادگیری ماشین در حوزه داده های بزرگ

سایرتجربیات :
شرکت در کارگاههای آموزشی با عناوین:
 -1کارگاه آموزشی "شبکه اختصاصی مجازی"  ......دانشگاه صنعتی اصفهان .
 -2کارگاه آموزشی "امنیت شبکه "  .........دانشگاه صنعتی اصفهان .
 -3کارگاه آموزشی" سیستم های تشخیص و ممانعت از نفوذ " دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران.
 -4کارگاه آموزشی "امنیت در شبکه های سلولی نسل 2و  "3دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران.

سوابق اجرایی:
 -1مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد
 -2مسئول راه اندازی مرکز کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد
 -3عضو اصلی انجمن کامپیوتر ایران
 -4عضو اصلی انجمن رمز ایران
 -5عضو کارگروه اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان یزد
 -6ناظر پروژه های مربوط به شرکت های کامپیوتری استان یزد

سایر اطالعات:
 -1داور علمی جشنواره سراسری دانشجویان سما کشور
 -2داور علمی کنفرانس های ملی کامپیوتر
 -3استاد راهنما و مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر
 -4داور پایان نامه های کارشناسی ارشد کامپیوتر
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