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 تجربیات کاری
 

 تا کنون 1388از سال  گرمسار يباناد عضو هيات علمی دانشگاه 

  1399سال  ارديبهشتتا  1394سال  ارديبهشت از گرمسار اديبان دانشگاهمعاون آموزشی و پژوهشی 

 1388تا سال  1385از سال  آرادان عضو هيات علمی دانشگاه 

 1399سال مشاوره و آموزش ذهن چابكو مديرعامل شرکت  گذار انيهم بن  

  تا کنون 1398از سال الملل  نيبه روز رسان فن آور بهلدينگ  سازمانی دهایارتباطات و قراردامدير 

  مشاوره حوزهIT  تا کنون 1399شرکت بيمه تجارت نو از تيرماه 

 1394سالدی ماه  )متين( شرکت مديريت و توسعه يادمان نصر گذار انيهم بن  

 پايان  ات 1394السدی ماه از  متين() مديريت و توسعه يادمان نصر دانش بنيان عضو هيأت مديره و معاون فنی شرکت

 نامی نو( گروه صنايع غذايیمتين به شرکت )واگذاری  1396 سال

 راه اندازی سامانه تاکسی اشتراکی همتارو 

  1398هريور شتا  1397( از ابتدای سال جديد )متين مديريت و توسعه يادمان نصر دانش بنيان شرکتمدير فنی 

  به روزرسانراه اندازی و اجرا بازارآنالين 

 راه اندازی و اجرا نقشه و مسيرياب فارسی روتا 

 راه اندازی و اجرا سامانه حمل بار شهری وبين شهری باربانت 

 1391تا سال  1389از سال  همراه پرداز نوين آپادانا )هپنا( فرهنگی ديجيتال عضو هيأت مديره و مدير اجرايی موسسه 

 1385سال شهريور  تا 1383از سال شرکت پتروشيمی اراک)دفتر تهران(  پيمانكار 

 1383تا سال  1382از سال  (آسمانمپيوتر نصر آسمان)هواپيمايی کا در مرکز فعاليت 

   پياده سازی نرم افزاری جهت انجامDBRE )ن نامه ارشددر قالب پايا در شرکت داده پردازی برق تهران )پويش برق 

 همكاری با شرکت ارتباط صنعت در زمينه طراحی وب  به مدت سه سال  

 های فنیمهارت 

 تحول چابك 
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 توسعه کسب و کارهای استارتاپی 

  اطالعات یخدمات فناورمديريت (ITIL 4) 

 توسعه محصول 

 هوش تجاری چابك 

 اسكرام 

 زبانهای برنامه نويسی: C & C++, Pascal, Visual C# & VB .NET , JAVA  

 HTML, ASP & JavaScript,XML    

 پايگاه داده های  SQL Server  وNO SQL 

  سيستم عامل هایWindows  وLinux 

 سوابق تدريس 

 تا کنون  1385 از غير انتفاعی اديبان دانشگاه 

  ترم 3به مدت  دانشگاه علم و صنعت ايران 

  دانشجويان دکتری دانشكده تربيت بدنی و علوم ورزشی(به مدت يك ترمدانشگاه تهران( 

 سال 2به مدت اوج غير انتفاعی  دانشگاه 

 سال 1ی به مدت کاشان ديجمش نيالد اثيغنتفاعی غير ا دانشگاه 

  سال 6مدت  به واحد گرمسار ازدانشگاه آزاد اسالمی 

 سال 4مدت  بهغير انتفاعی آرادان -موسسه آموزشی عالی غير دولتی 

 سال 3مدت  دانشگاه پيام نور واحد دماوند به 

  به مدت يك ترمتهران شرق دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  اسالمی واحد دماوند به مدت يك ترمدانشگاه آزاد 

  سال 1)ع( به مدت دانشگاه افسری امام علی  

  سال 1کاربردی آگاهان نيرو به مدت  –دانشگاه جامع علمی  

  کاربردی واحد خانه کارگر به مدت يك ترم –دانشگاه جامع علمی 
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 های پژوهشیفعالیت

 کتاب تأليف: 

 8138  پائيز، انتشارات نص "هيم گرافيك کامپيوتری مفا " محمدرضا عباسی فرد، حامد شيدائيان .1

ده سکازی ای، همراه با تكنيکك هکای فشکرهای چند رسانهاصول سيستم " محمدرضا عباسی فرد، حامد شيدائيان .2

 .1392تابستان  ،ارات کانون نشر علومانتش "داده

ون نشکر انتشکارات ککان جديد،، ويراست "مفاهيم گرافيك کامپيوتری  " محمدرضا عباسی فرد، حامد شيدائيان .3

 1398 پائيز ،  علوم

 کتاب ترجمه: 

ون نشکر انتشکارات ککان " .NETساختمان داده هکا و الگکوريتم هکا در "، حامد شيدائيان ،محمدرضا عباسی فرد .4

 1390علوم، بهار 

 :داوری کتاب 

 1388، دانشگاه جامع علمی کاربردی، سال برنامه نويسی شبكه .1

 1388، دانشگاه جامع علمی کاربردی، سال مه نويسی سه بعدیراهنمای گام به گام برنا .2

 تمقاال: 

1. Mohammad Reza Abbasifard, Hassan Naderi, Omid Isfahani Alamdari “Efficient Indexing 

for Past and Current Position of Moving Objects on Road Networks”, IEEE Transactions on 

Intelligent Transportation Systems, 13 November 2017, ISSN: 2095-2899, DOI: 
10.1109/TITS.2017.2762425. 

2. Mohammad Reza Abbasifard, Hassan Naderi, Omid Isfahani Alamdari “Toward a More 

Accurate Solution for Approximate Aggregate Nearest Neighbor Search”, Submitted for Geospatial 

Engineering Journal, 2017. 

3. Farzad Mahdikhani, Mohammad Reza Abbasifard, “Modeling Software Development 

Methodologies: A Logic Based Approach”, arXiv preprint arXiv:1607.06324, 3 Aug 2016. 

4. Mohammad Reza Abbasifard, Omid Isfahani Alamdari, “Fragment Allocation Configuration 

in Distributed Database Systems”, arXiv preprint arXiv:1607.06063, 20 Jul 2016. 

5. Mohammad Reza Abbasifard, “Rule Based Fragment Allocation in Distributed Database 

Systems”, The RuleML 2016 Doctoral Consortium of the 10th International Web Rule 

Symposium (RuleML), New York, USA, 2016. 

6. Mohammad Reza Abbasifard, Hassan Naderi, Omid Isfahani Alamdari, Ali Jafari, “New 

Method  for Management of Moving Objects Trajectories in Intelligent Transportation Systems”, 

IEEE 2015, 2nd International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation 
(KBEI), Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, IEEE 2015, November 5-6, 
2015. 

7. Mohammad Reza Abbasifard, Hassan Naderi, Zohreh Fallahnejad, Omid Isfahani 

Alamdari “Approximate Aggregate Nearest Neighbor Search on Moving Objects Trajectories” 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8106817/
https://ieeexplore.ieee.org/document/8106817/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1520-6378(199808)23:4%3C226::AID-COL7%3E3.0.CO;2-Q/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1520-6378(199808)23:4%3C226::AID-COL7%3E3.0.CO;2-Q/abstract
https://arxiv.org/abs/1607.06324
https://arxiv.org/abs/1607.06324
https://arxiv.org/abs/1607.06063
https://arxiv.org/abs/1607.06063
http://ceur-ws.org/Vol-1620/
http://ceur-ws.org/Vol-1620/
https://ieeexplore.ieee.org/document/7436094/
https://ieeexplore.ieee.org/document/7436094/
http://modb.iust.ac.ir/?fallahnejad
http://dx.doi.org/10.1007/s11771-015-2973-0
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Journal of Central South University, Central South University Press and Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg 2015, November 2015, Volume 22, Issue 11, pp 4246-4253, ISSN: 2095-
2899. 

8. Mohammad Reza Abbasifard, Bijan Ghahremani and Hassan Naderi "A Survey on 

Nearest Neighbor Search Methods", International Journal of Computer Applications (IJCA), vol. 

95, no. 25, pp. 39-52, June 2014 2014, ISSN: 0975-8887. 

9. Mohammad Reza Abbasifard, Hassan Naderi and Mohadese Mirjalili: ”HOV-kNN: 

A New Algorithm to Nearest Neighbor Search in Dynamic Space”, International 

Journal of Computer Science and Business Informatics (IJCSBI), Vol. 9, No. 1, January 
2014, ISSN: 1694-2507. 

10. M.R.Abbasifard, H.Sheidaeian: "An Approach to Effective Hardware 

Implementation of 3D Rasterizer Using Gouraud Shading Perspective Corrected 

Bilinear Texture Mapping", 3rd International Conference on Information and Multimedia 

Technology (ICIMT 2011) Dubai, UAE, December 28-30, 2011. 

11. H.Sheidaeian, M.R.Abbasifard, B.Zolfaghari: "Visual Cryptography and Image 

Steganography Using Space Filling Hilbert Curves", 3rd International Conference on 

Information and Multimedia Technology (ICIMT 2011) Dubai, UAE, December 28-30, 2011.  

12. M.Zobeiri, B.Zolfaghari, M.R.Abbasifard, M.Dousti,: "Transition and Rotation 

Compensation in Super Matrix Fingerprint Verification Systems",3rd International 

Conference on Signal Acquisition and Processing (ICSAP 2011), 2011 

 

13. M.R.Abbasifard, M.Rahgozar, A.Bayati, P.Pournemati,: "Using Automated 

Database Reverse Engineering for Database Integration": TRANSACTIONS ON 

ENGINEERING, COMPUTING AND TECHNOLOGY VOLUME 13 MAY 2006 

ISSN 1305-5313 

14. M.R.Abbasifard, M.Rahgozar .: "Using Database Reverse Engineering for 

Automated Systems Integration", Accepted for the Data Mining 2006 Conference 

(WESSEX) in UK. 

هکای گذاری موقعيت جاری و گذشکته اشکياء متحکرک درمجموعکه دادهشاخص "،، حسن نادریمحمدرضا عباسی فرد .15
 .1395ان، ، دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی، تهران، اير(ISC)، مجله مهندسی فناوری اطالعات مكانی"مقياس بزرگ

 یبکرا ليکاموبی افکزوده  تيکبر واقع یمبتن یابي تيموقع تميالگور " ،محمدرضا عباسی فرد، محمد رضا اسدی نودولقی .16
ی و آمکوز مهکارت یالمللک نيهمکايش ملکی و بک نيششکمو  فصلنامه مهارت آموزی )علمکی ترويجکی(، "اريّس یآموزش ها

 .1396 ای کشور، ايران، آذر، سازمان آموزش فنی و حرفهلاشتغا

بندی ککاربران در گر بکا اسکتفاده از خوشکههای توصيهکاری برای سيستمراه" ،محمدرضا عباسی فردحميدرضا جندقی،  .17
 اه، دی مکيکرانا، اصفهان، وتريبرق و کامپ یدر مهندس نينو یهایفناور یکنفرانس مل، "های اجتماعی مبتنی بر مكانشبكه

1396. 

http://www.ijcaonline.org/archives/volume95/number25/16754-7073
http://www.ijcaonline.org/archives/volume95/number25/16754-7073
http://ijcsbi.org/index.php/ijcsbi/article/view/279
http://ijcsbi.org/index.php/ijcsbi/article/view/279
http://ebooks.asmedigitalcollection.asme.org/content.aspx?bookid=487&sectionid=38794419
http://ebooks.asmedigitalcollection.asme.org/content.aspx?bookid=487&sectionid=38794419
http://ebooks.asmedigitalcollection.asme.org/content.aspx?bookid=487&sectionid=38794419
https://www.tib.eu/en/search/id/BLCP%3ACN081409326/VISUAL-CRYPTOGRAPHY-AND-IMAGE-STEGANOGRAPHY-USING/
https://www.tib.eu/en/search/id/BLCP%3ACN081409326/VISUAL-CRYPTOGRAPHY-AND-IMAGE-STEGANOGRAPHY-USING/
https://www.researchgate.net/publication/268386373_Transition_and_Rotation_Compensation_in_Super_Matrix_Fingerprint_Verification_Systems
https://www.researchgate.net/publication/268386373_Transition_and_Rotation_Compensation_in_Super_Matrix_Fingerprint_Verification_Systems
https://waset.org/
https://waset.org/
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ی : الگکوريتمی بهينکه بکراkNN-HOV" ،حميده عباسکی فکرود، ، محدثه ميرجليلی، حسن نادریمحمدرضا عباسی فرد .18
و علکوم  وافضکاهدر  نينکو یهکا افتهي شيهما اولين، "وجوی باالبا تعداد پرس فضا علوم هوا درنقاط جستجوی نزديكترين 

 .1394 مهروابسته، دانشگاه تهران، ايران، 

اشکياء  سکيرهکای خطدادهگذاری شکاخصراهكاری جديکد بکرای " ، علی جعفری ،، حسن نادریمحمدرضا عباسی فرد .19
، انريکا كيکونياو یکنفکرانس ملک نيدومک،  " نکاوبریهکدايت و های وجوهکا در سيسکتممتحرک، برای پاسخگويی به پرس

 .1393 بهمنايران،  صنعتی اصفهان،دانشگاه 

ک در تحليل و بررسی مديريت داده خط سکير اشکياء متحکر" حميده عباسی فرود، ،نادری ، حسنمحمدرضا عباسی فرد .20
ه ، دانشگاهای شهر اسالمیريزی و مديريت شهری با تأکيد بر مؤلفهششمين کنفرانس ملی برنامه،  " های معابر شهریشبكه

 .1393 آبان ، ايران،فردوسی مشهد

ه جهکت کاری جديد مبتنی بکر جسکتجوی نزديكتکرين همسکايراه "،  ریحسن نادبيژن قهرمانی، ، محمدرضا عباسی فرد .21
، ام حسکين )ع(امک، دانشکگاه  ( ايکرانC4Iهفتمين کنفرانس علمی فرماندهی و کنترل )، " افزايش عملكرد نيروهای امدادی

 .1392آذرماه  تهران، ايران،

ای جهت امانهديكترين همسايه برای ارائه سهای جستجوی نزاستفاده از الگوريتم"،  ، حسن نادریمحمدرضا عباسی فرد .22
شکهيد بهشکتی،  ، دانشکگاه(  ايکرانC4Iششمين کنفرانس ملی فرماندهی و کنتکرل )، "های پشتيبان تصميماستفاده در سيستم

 .1391آذرماه  تهران، ايران،

وتر در ندسکی ککامپي، همايش نقکش مه"مكانيزه سازی فرآيند مهندسی معكوس پايگاه داده ها"،  محمدرضا عباسی فرد .23

 .1388اسفند ماه  5، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، اصالح الگوی مصرف

رد هکوازی و بررسی تغييرات عملكک"،  محمدرضا عباسی فردپريسا پورنعمتی، پروانه نظر علی، محمد علی آذربايجانی،  .24
يی لمی دانشکجوعچهارمين همايش  ،"عنس نعناضربان قلب بيشينه طی يك جلسه تمرين در زنان ورزشكار با استفاده از اسا

 .1385(، آذر ماه سهای سراسر کشور، دانشگاه الزهرا )تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه

ع و ستنشاق نعنکااتاثير "، پريا پورنعمتی محمدرضا عباسی فردپريسا پورنعمتی، پروانه نظر علی، محمد علی آذربايجانی،  .25
زشکكی پملکی پنجمکين کنگکره  ،"رد هوازی طی يك جلسه تمکرين در زنکان ورزشکكار برتکرترکيب نعناع و الكل بر عملك

 .1386ورزشی کشور، فدراسيون پزشكی ورزشی جمهوری اسالمی ايران، تهران، خرداد 

 طرح تحقيقاتی 

بککر  سککازی سککامانه مککديريت سککواالت امتحککانی و طراحککی خودکککار آزمککون مبتنککیطراحککی و پيککاده" طککرح تحقيقککاتی مجکری .1

 1390سال  دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار" IMS-QTI2ستانداردا

ه ا هکدف يكپارچکبک، دادهارائه راه حل، همراه با ابزار مكانيزاسيون فرآينکد مهندسکی معكکوس پايگکاه" طرح تحقيقاتی مجری .2

ردازی بکرق پکداده، بکا پشکتيبانی شکرکت "(IBM-OS390های مينفريم )های سيستمسازی، مدرنيزاسيون دادهسازی، نرمال

 1385تهران )پويش برق( سال 
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 IgAسکتگی و ختاثير استنشاق اسانس نعناع  برعملكرد هوازی و درک فشار و زمان رسيدن بکه  "همكاری در طرح تحقيقاتی .3
ی دانشکگاه ، زير نظر مرکز تحقيقات پزشكی ورزشک"پس از يك جلسه تمرين تا سرحد واماندگی در زنان ورزشكار بزاقی

 .1386سال تهران؛ 

 برگزاری کنفرانس 

 (ICSEE 2017) مهندسی برق نوآوری در علوم کامپيوتر و بين المللی کنفرانس دبير علمی اولين .1

 (ICSEE 2019) مهندسی برق نوآوری در علوم کامپيوتر و بين المللی کنفرانس دوميندبير علمی  .2

م از ريت )و يکازذهمين دوره تجليکل و تكکريدبير شکورای مرککزی چهکارمين کنفکرانس ملکی پکژوهش در حسکابداری و مکدي .3

 1398کارآفرينان و مديران اشتغالزای کشور( 

 های پژوهشی مورد عالقهزمينه: 

 پايگاه داده( های فضايی و زمانیSpatio-Temporal Database) 

  تئوری گراف(Graph Theory) 

 (پردازش داده های بزرگBig Data processing) 

 های سنتیسازی سيستممدرن (Legacy System Modernization) 

  

 های جانبیفعالیت

 یجانبی ت هايفعال: 

 های اشياء متحرک دانشگاه علم و صنعت ايرانه دادهعضو گروه تحقيقاتی پايگا 

 دانشگاه علم و صنعت ايران سازی، مديريت و بازيابی اطالعاتهعضو آزمايشگاه ذخير 

 عضو ( گروه تحقيقاتی پايگاه داده هاDatabase Reseach Group (DBRG))  دانشگاه تهران 

  میعلو ی تاريخادبی، ، دينیی هامطالعه کتابخواندن قرآن و 

 78از سال  توآکونگ فوی رشته رزمی  رسمی  مرب 

 و شنای کوهنورد 

 متفرقه: 

  تهران 23عضو اولين دوره شوراياری محله 

https://www.google.com/search?q=big+data+processing&espv=2&biw=1360&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=vVFGVLnWCMfnygPyzILYBQ&ved=0CDQQ7Ak

