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 ادامه دارد( -1388) نرم افزار -ر گروه رشته کامپیوترعضو شورای پژوهشی و مدی -

 دارد(ادامه  -1388) ارومیه( و 1387 - 1384)تبریز  و نخبگان عضو باشگاه پژوهشگران جوان -

 ( 1395 – 1392سما ) و نخبگان رئیس باشگاه پژوهشگران جوان -

 ادامه دارد( -1385کشور. ) در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کامپیوتررشته تخصصی دروس  مدرس -

 تقدیر نامه ها و افتخارات کسب شده
 1387.دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر، برق و فناوری اطالعات،همدان کسب رتبه اول بخش مقاالت. 

 1390رودهن،  یران،نرم افزار ا یمهندس یمل یشهما کسب رتبه اول بخش مقاالت. 

  1392و  1391به عنوان استاد نمونه در آموزشکده سما در سال های  نامهتقدیردریافت. 

  1390آموزشکده سما در سال در  جهت پژوهش های انجام شده نامهتقدیردریافت. 

 و  1388سرپرست تیم در سال های  مربی و سما به عنوان 13و  2منطقه  کامپیوتر کسب رتبه اول مسابقات مهارتی

1390. 

 1389در سال  به عنوان مربی و سرپرست تیم کشوری سما کامپیوتر کسب رتبه سوم مسابقات مهارتی. 

  1392جهت طراحی نرم افزار تخفیف شهریه دانشجویان در سال  نامهتقدیردریافت. 

 1396و  1392ر برتر آموزشکده سما در سال انتخاب به عنوان پژوهشگ. 

  آزمایشگاه پایگاه داده "انتخاب به عنوان مولف برتر کتاب در جشنواره سراسری پویش سازمان سما بابت تالیف کتاب

 .1395، "ها

  ایجاد ساختار الکترونیکی با به کار گیری فناوری اطالعات در "کسب رتبه برتر آموزشکده های سراسر کشور در زمینه

 .1395، "اداره آموزشکده

  ،1397تقدیر نامه از معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان سما کشور به دلیل فعالیت های پژوهشی. 

  حدیث  اپلیکیشنجشنواره وب و موبایل ایران برای یازدهمین دوره  مذهبی در اپلیکیشن موبایلکاندید کسب بهترین

 .1397یار، 

  1399اپلیکیشن،  –کسب رتبه اول در سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت سراسر کشور در بخش فناوری. 
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 مبتنی بر سرویس های انتخابات اینترنتی اتکاپذیر  مدلسازی و ارزیابی کمی سیستم" ،مجتبی مددیار، امیر امیدی
 .1390هفدهمین کنفرانس ملی ساالنه انجمن کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ،"وب

 

 ارائه یک الگوریتم زمانبندی با استفاده از کلونی مورچه ها با رویکرد نخبه گرایانه "، باقرزاده جمشید، مددیار مجتبی

 . 1390همایش ملی مهندسی نرم افزار ایران، رودهن، ، "برای زمانبندی وظایف در گرید

 

 بررسی و مقایسه الگوریتم های زمانبندی وظایف مستقل در  سیستم های "،  مددیار مجتبی ،باقرزاده جمشید
 1387.وتر، برق و فناوری اطالعات،همداندومین همایش ملی مهندسی کامپی ،"محاسباتی توزیع شده ناهمگن

 

 یازدهمین کنفرانس دانشجویی "زمانبندی وظایف در گرید با استفاده از شبکه های عصبی"، مددیارآده مجتبی ،

 .1387مهندسی برق کشور، زنجان، 

 

 دهمین کنفرانس دانشجویی "بررسی معماری سیستم عامل در شبکه های توزیع شده گرید"، مددیار مجتبی ،

 .1386مهندسی برق کشور، اصفهان، 

 پژوهشی های طرح

داخل  -«رسما یا» یو حرفه ا یآموزشکده فن یو پژوهش یآموزش یی،دانشجو یریتنرم افزار مد یساز یادهو پ یطراح -

 دانشگاه.

 داخل دانشگاه.- « همراه سما» و تبلت  یلبر موبا یمبتن یآموزش یاطالع رسان  یستمس یساز یادهو پ یطراح  -

 طرح ملی. -«جم سما»سما  یاطالعات آموزشکده ها یپرتال جمع آور یساز یادهو پ یطراح  -

 طرح ملی.-سراسر کشور  طراحی و پیاده سازی پرتال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما -

 طرح ملی. -سراسر کشور طراحی و پیاده سازی پرتال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی -

از جمله سامانه مسابقات،  کشور ی سامانه های جدید باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانطراحی، پیاده سازی و پشتیبان -

 طرح ملی. –سیستم رای گیری الکترونیکی و ...  سامانه پایش، تاالرهای گفتگو،

 . طرح ملی - «یار یثحد» یدبر آندرو یو توسعه نرم افزار مبتن یمذهب یکیالکترون یمحتوا یدتول -



 طرح ملی. - «سمابوک» سما یامپرتال فروش کتاب انتشارات پ یساز یادهو پ یطراح  -

 کتاب های تالیف شده

 .1393، انتشارات پیام سما، " Microsoft SQL Server آزمایشگاه پایگاه داده ها"آرزو نقیب، مددیار مجتبی،  -

، انتشارات خط "فناوری اطالعاتزبان تخصصی برای دانشجویان رشته کامپیوتر و "، سیاه چشم کریم، مددیارمجتبی -

 .1394سفید، 

 زمینه های مورد عالقه برای تحقیق
 گرید، محاسبات ابری. سیستم های توزیع شده، الگوریتم های مرتبط با هوش مصنوعی -

 .شبکه های پیچیده تحلیل، شبکه های عصبی، مساله زمانبندی، الگوریتم های بهینه سازی -

 کاربردی و فناوری های نوین. زمینه های برنامه نویسی علمی، -

 سوابق تدریس
 دانشگاه صنعتی ارومیه -

o طراحی سیستم های شی گرا.هوش مصنوعی ، برنامه سازی پیشرفته، مهندسی فناوری اطالعات ، 

 دانشگاه پیام نور -

o پایگاه داده.-هوش مصنوعی، مهندسی اینترنت، شبیه سازی کامپیوتری، پایگاه داده ها، آز 

 اسالمی و سمادانشگاه آزاد  -

o  پایگاه داده ها، مهندسی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، برنامه نویسی مبتنی بر وب، برنامه سازی

 پیشرفته، مباحث ویژه.

 ر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیسای -

o  مباحث ویژه، هوش مصنوعی، طراحی صفحات وب، طراحی سیستمهای شی گرا ، تجزیه و تحلیل

 داده ها، ساختمان داده ها، برنامه سازی پیشرفته.سیستم ها، پایگاه 

 سوابق کاری مرتبط
 نرم افزار دانشگاه آزاد اسالمی سراسر کشور در مقطع کاردانی پیوسته.-دبیر تعیین سرفصل رشته کامپیوتر -

 .(1384) همکاری با شرکت قائم سافت تبریز به عنوان طراح و برنامه نویس در پروژه های نرم افزاری -

 .طرف قرارداد با سازمان سما و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاهی کاربردیایجاد چندین برنامه  -

 سازمانی، شرکتی و شخصی.اجرای پروژه های نرم افزاری و تحت وب طراحی و  -

ند مان Free Lancerبه صورت   APIو سرویسهای اطالعاتی  انجام پروژه های متنوع در زمینه وب اپلیکیشن -

 و ... ، سامانه پنجره، فروشگاه ایران پرواپلیکیشن اون با ما، امالک جت

 مدیر پروژه در شرکت های تخصصی نرم افزار. -



 

 تخصصیمهارتهای 
 NET , .NET.تکنولوژی های مرتبط با  با مهارت در کار و   #C/C++, Cتسلط در برنامه نویسی با زبانهای  -

Core 

 .موبایل برای سیستم عامل آندروید برنامه نویسیآشنائی با  -

 .SQL Server , MySQL , Oracleبکارگیری و مدیریت پایگاه داده های تسلط در برنامه نویسی،  -

 آشنائی و بکار گیری معماری ها، متدلوژی ها و تکنیک های مهندسی نرم افزار. -

 استفاده از  ( باweb Applicationطراحی و برنامه نویسی  سیستم های تحت وب )تسلط در  -

HTML,CSS,Javascript,Bootstrap,jQuery,Ajax,ASP.NET/ASP.NET Core, XML 

 ی.الگوهای طراح و OOA/OOD/OOP شی گرا  مفاهیمو پیاده سازی  کامل آشنایی -

 امن در های APIو  طراحی و راه اندازی وب سرویس هاو  ای توسعه برنامه های تحت وبکار با فریم ورک ه -

 وب. بستر

 ( و پرتال های سازمانی.CMSاندازی سیستم های مدیریت محتوا ) راه -

 .ارتباطی مختلف هایبزاراراه اندازی سیستم های مدیریت و کنترل از راه دور تحت وب با  -

 MATLABبرنامه نویسی علمی توسط نرم افزار  -

 .Latex, End Noteو کار با نرم افزارهای  نویسی مقالهتحقیق در حوزه های مورد عالقه،  -

تسلط بر ارائه و راه اندازی سرویس های پرداخت الکترونیکی و درگاه های بانکی، کیف الکترونیک، پیام رسانی  -

 و ....

 داشتن روحیه کار تیمی و رعایت اصول اخالق حرفه ای.مدیریت پروژه و  -

 

 آشنایی با زبان ها

 مکالمه نوشتن خواندن و درک مطلب زبان 

 مسلط مسلط مسلط فارسی

 مسلط خیلی خوب مسلط آذری

 خیلی خوب متوسط خیلی خوب ترکی استانبولی

 متوسط متوسط خوبخیلی  انگلیسی

 ضعیف متوسط خوب عربی

 

 

 

 

 

 

 

 


