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 تحصیالت

 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات 

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 

 گرایش هوش مصنوعی –کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 

  17.67معدل  –دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین 

  نهان نگاری کور مقاوم در برابر حمالت هندسی مبتنی بر شناسایی مختصات نقاط ویژگی :نامه عنوان پایان

 

 گرایش مهندسی نرم افزار –کارشناسی مهندسی کامپیوتر 

  16.29معدل  – دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین 

سفارشات مشتریان رستوران ها از طریق دستگاه های نرم افزار دریافت و ارسال  طراحی و پیاده سازی :نامه عنوان پایان

Pocket-Pc(i-mate)  و برقراري یك ارتباطwireless  بين این دستگاه و دستگاه سرور 

   

 تجربیات کاری 

 

 شرکت ملی نفت ایران

 سامانه هاي نرم افزاري و زیرساختی مجموعه فناوري اطالعاتکارشناس ارشد تا کنون،  – 8/1387 

 

 شرکت پتروشیمی باختر

 ، برنامه نویس سامانه هاي وب 6/1387 – 7/1386

 

 شرکت نرم افزاری طرفه نگار  

 ،  برنامه نویس و تحليلگر سامانه ها6/1386 -6/1385

 

 وزارت نیرو 

 ،  کارآموز نرم افزاري6/1385 -12/1384

  

 

 



 تخصص  ها

 

 ,Visual Studio Code, React Native, MVC,,C#, PHP, Asp.Net, Objective C،زبانهاي برنامه نویسی  •

JavaScript ،MATLAB 

  MySQL, SQL Serverبانك هاي اطالعاتی •

 Rational Roseو RUP, UML  ابزراهاي تحليل و طراحی •

، شبکه های عصبی، و...( الگوریتم ژنتیک)ی ماشین، الگوریتم های هوشمندیادگیر :تخصص هاي دانشگاهی •

 ای فازی، شناسایی آماری الگو، بینایی ماشین و پردازش تصویرهسیستم

 

 مقاالت

 

 نهان نگاری کور مقاوم در برابر حمالت هندسی مبتنی بر شناسایی مختصات نقاط ویژگیپگاه قدک، کریم فائز،  •

SURF 1395، سيزدهمين کنفرانس بين المللی انجمن رمز ایران، شهریور. 

 

 

 پروژه های انجام شده

 

 کت ملی نفت، مجموعه فناوری اطالعاتشر

 پياده سازي سامانه توسعه و ارزیابی مدیران واحد توسعه مدیریت  سرپرست تيمو  طراح •

 پياده سازي سامانه پژوهش و فناوري صنعت نفتسرپرست تيم و  طراح •

 پياده سازي سامانه واحد هماهنگی امور نقليه صنعت نفتسرپرست تيم و  طراح •

 طراحی و پياده سازي سامانه پورتال شرکت ملی نفت •

 طراحی و پياده سازي سامانه کنترل دسترسی کاربران سامانه هاي صنعت نفت •

 شرکت ملی نفت SMS طراحی و پياده سازي سامانه پيام کوتاه  •

 ت شماره تلفن همراه کاربران از طریق سامانه پيام کوتاه طراحی و پياده سازي بخش فراموشی رمز عبور و دریافت اطالعا •

 طراحی و پياده سازي سامانه واحد هيأت هاي رسيدگی تخلفات اداري کارمندان صنعت نفت •

 طراحی و پياده سازي سامانه مدیریت عملکرد ورزش صنعت نفت  •

 طراحی و پياده سازي سامانه توسعه و ارزیابی مدیران صنعت نفت •

 ی و پياده سازي سامانه توسعه و ارزیابی مدیران شرکت ملی گازطراح •

 ن امنيتی و امضاي دیجيتال در سامانه هاي صنعت نفتپياده سازي استفاده از توک •

 طراحی و پياده سازي خودکار روزانه انتقال و هماهنگ سازي اطالعات پرسنلی سيستم جامع و سامانه پورتال •

 سيستم هاي تحت وب بر پایه معماري چند الیه صنعت  Frameworkهمکاري در بخش توليد و پشتيبانی   •

 براي ارتباط با سامانه احراز هویت و کنترل سيستم سامانه هاي صنعت نفت Moduleو  APIطراحی و پياده سازي  •

 طراحی و پياده سازي سيستم زیرساختی یکسان سازي اطالعات کاربران بين سرورهاي تفکيك یافته اینرنت و اینترانت  •

 با سامانه اتوماسيون اداري بریدهمکاري در پياده سازي سامانه خودکارسازي درخواست گواهی اشتغال به کار و ارتباط  •

 

 شرکت پتروشیمی باختر



 راه اندازي پورتال داخلی مجموعه •

 

  

 

 شرکت طرفه نگار

و  Pocket-Pc(i-mate)طراحی و پياده سازي نرم افزار دریافت و ارسال سفارشات مشتریان رستوران ها از طریق دستگاه هاي  •

 دستگاه سروربين این دستگاه و  Wirelessبرقراري یك ارتباط 

 همکاري در تيم پياده سازي  نرم افزار حسابداري هلو  •

 راه اندازي سيستم تلفن گویا  •

  .RUPژي تحليل پروژه هاي نرم افزاري با متدولو •

 

 


