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   سوابق تحصیلی: •
 

 مقطع تحصیلی  رشته تحصیلی   موسسه آموزشی   از سال  لغایت   عنوان پایان نامه  

 لیسانس  نرم افزار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی  81 85 شبکه های کامپیوتری 

 فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر دانشگاه شیراز  89 91 داده کاوي  کهايیبا استفاده از تکن ینقش عامل جاده در تصادفات رانندگ یبررس

 سلولي فازی و کاربرد آن در رتبه جديد کالسبندی با استفاده از اتوماتایی مدل  ارائه

ها  بندی ايمني جاده   
 دکترا نرم افزار کامپیوتر سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران 94 1400

 

 سوابق شغلی:  •

 

 محل تصدی  لغایت  از سال  عنوان شغل 

 بندرعباس 87 86 شهرسازي هرمزگان کارشناس فناوري اطالعات آزمایشگاه وزارت راه و 

 بندرعباس  90 87 مسئول فناوری اطالعات آزمايشگاه وزارت راه و شهرسازی هرمزگان 

 کرمان  96 90 مدير فناوری اطالعات آزمايشگاه وزارت راه و شهرسازی منطقه جنوب شرق کشور 

 سیرجان  1400 96 مدير آمار و فناوری اطالعات دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 سیرجان  1400 98 عضو هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکي سیرجان  

 سیرجان  1400 98 عضو هیئت مديره کلینیک سالمت دانشکده علوم پزشکي سیرجان  

 سیرجان  1400 1400 رئیس امور مشارکتهای اجتماعي دانشکده علوم پزشکي سیرجان  

 

 

 

 



  

 : مقاالتب(  
 

 نام مجله  عنوان مقاله 
نویسنده نفر  

 چندم 
 ایندکس

ضریب تاثیر  

(IF) 
 سال چاپ 

A fuzzy irregular cellular automata-based method for the vertex colouring problem Connection Science 1 0 0.382 
2020 

 

 Improvement of the Recognition of Relationships in Social Networks Using 

Complementary Graph Coloring Based on Cellular Automata 

 2019 IEEE 5th 

Conference on Knowledge Based 

Engineering and Innovation, 

KBEI. 

1 1 0.154  2019 

 A novel approach for detecting relationships in social networks using cellular 

automata based graph coloring 

 International Journal of 

Nonlinear Analysis and 

Applications 

1 0 0.161 2019 

 Determination of Substructures in Social Networks by Graph Colouring Using 

Fuzzy Irregular Cellular Automata (FICA) 

 2019 IEEE 5th 

Conference on Knowledge Based 

Engineering and Innovation, 

KBEI... 

1 0 0.154  2019 

 2020 0 0 1 مجله جاده  اتوماتای سلولی فازی جهت کالسبندی مناطق پرخطر ترافیکی استفاده از الگوریتم رنگ آمیزی گراف 

Using Fuzzy Cellular Automaton Graph Coloring Algorithm for Classifying Dangerous Traffic 

Region 
Journal of the road 1 0 0 2020 

The Impact of Road Quality on Number of Death in Accidents Using Cellular Automata 
Journal of Transportation 

Research 
1 0 0 2017 

Evaluation the geotechnical properties of fine grain sources of Guharkouh dam (East of Iran) 
American-Eurasian Network for 

Scientific Information 
1 0 0 2014 

 جاده در مرگ و میر ناشي از تصادفات با استفاده از اتوماتاي سلولي تاثیر کیفیت 
 پژوهشنامه حمل و نقل 

1 0 0 2015 

 



  

 های تحقیقاتی د ( پروژه
  

 حقیقاتی تعنوان طرح  
 نوع فعالیت در طرح  

 )مجری یا همکار طرح( 
 محل پژوهش 

سال 

 تصویب 
 91 کرمان  مجری   کاوی   داده  از  استفاده  با  تصادفات  کاهش  در  جاده  عامل  نقش  بررسي

 91 کرمان  مجری  ی   ا  جاده  پروفايل  آنالين  سامانه

 92 کرمان  مجری  ی   ا  جاده  زيرساختهای   بندی  رتبه  جامع  سامانه

 99 سیرجان  مجری  ی ر یکنترل سطح قند خون با استفاده از مدل دو تاخ  یمختلف آنها بر رو   یها  بیو ترک  نیانواع انسول  ریتاث  یمدلساز 

1400بستری شده در بیمارستان امام رضا سیرجان     19به کوويد  مبتال  بیماران  در  تیروئید  عملکرد  اختالالت  بررسي  99 سیرجان  مجری  

 1400 سیرجان  مجری  1400در سال  رجانیدر شهرستان س  یبستر   مارانیدر ب  ید  نیتاميو و  میکلس  يو سطح سرم  19  ديکوو   یمار یشدت ب  نیارتباط ب  يبررس

   فعالیت های آموزشی سوابق •

 

 سال تعداد واحد  مقطع تحصیلی  نام دوره/ درس  مؤسسه محل تدریس 

 96 2 لیسانس کامپیوتر  دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 96 2 لیسانس کامپیوتر و کاربرد آن   دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 فوق ديپلم   کامپیوتر   دانشکده علوم پزشکي سیرجان 
2 

97 

 97 2 لیسانس کاربرد کامپیوتر  دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 98 2 لیسانس سیستم های اطالع رساني پزشکي  دانشکده علوم پزشکي سیرجان 



  

 98 2 لیسانس کامپیوتر  دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 98 2 لیسانس سیستم های اطالع رساني پزشکي  دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 99 2 لیسانس کامپیوتر  دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 99 2 سانس یل کاربرد کامپیوتر دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 99 2 سانس یل کامپیوتروکاربرد آن  دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 1400 2 سانس یل کامپیوتر علوم پزشکي سیرجان دانشکده  

 1400 2 لیسانس   برنامه نويسي کامپیوتر   رجان یس  يدانشکده علوم پزشک

 

 های مختلف )آموزشی، پژوهشی( شرکت در دوره  •
 

 محل برگزاری  دوره )سطح( نوع  نام دوره 

 کرمان   پایه  اطالعات  ت یامن تيريمد ستمیس

 کرمان  پايه  یانرژ تيريمد يآموزش مقدمات

 کرمان  پايه  یوتریکامپ یشبکه ها تيريمد

 کرمان  پايه  ی خدمات کشور نیبا قوان ييآشنا

 کرمان  پايه  ی در نظام ادار یساالر سهيشا

microsoft sql server 2008  کرمان  پايه 

 کرمان  پايه  wsus سيسرو یشبکه و راه انداز تیامن

 کرمان  پايه  اطالعات تیامن

 کرمان  پايه  ي دفاع  یو راهکارها یبريسا داتيتهد

 کرمان  پايه  یمجاز  یاطالعات در فضا یفناور تیامن

 کرمان  پايه  در کار زشیانگ

windows server 2008  کرمان  پايه 



  

 کرمان  پايه  تیفیک تيرينظام مد  یالزامات و مستند ساز حيتشر ي مبان

 سیرجان دانشکده  پايه  مباني مديريت اسناد

 دانشکده سیرجان  پايه  بهداشت محیط)ب(

 دانشکده سیرجان  پايه  و بازآموزی آن  HISآموزش سیستم 

 دانشکده سیرجان  پايه  اعتبار بخشي در بیمارستان ها 

 دانشکده سیرجان  پايه  خبرنويسي مقدماتي 

 دانشکده سیرجان  پايه  سامانه يکپارچه بهداشت )سیب(

 دانشکده سیرجان  پايه  EOPکارگاه آموزشي تدوين 

 دانشکده سیرجان  پايه  اصالح فرايندها و روشهای انجام کار

firewall  دانشکده سیرجان  پايه 

 دانشکده سیرجان  پايه  روش جمع آوری اسناد و مکاتبات اداری 

 دانشکده سیرجان  پايه  ارتباط موثر و مهارتهای ارتباط اثربخش وموانع ارتباطي

 دانشکده سیرجان  پايه  فرايند عملیات 

 دانشکده سیرجان  پايه  مباحث مرتبط با تحول اداری 

 دانشکده سیرجان  پايه  SPSSنرم افزار 

 دانشکده سیرجان  پايه  networkدروه 

 دانشکده سیرجان  پايه  2003سرور ندوزيو

 

 مدرک زبان معتبر •

 تاریخ برگزاری  نمره  مدرک نام 

 MCHE 54 8/3/94 



  

 

 جوایز و افتخارات •

 

 تقدير از عملکرد توسط معاونت درمان وزارت بهداشت  

 

 تقدير از عملکرد توسط معاونت درمان وزارت بهداشت  

 

 تقدير از عملکرد توسط معاونت بهداشت  وزارت بهداشت  

 

 تقدير از عملکرد توسط رئیس مرکز فاوا وزارت بهداشت  

 

 تقدير از عملکرد توسط نماينده سیرجان در مجلس شورای اسالمي 

 

 تقدير از عملکرد توسط رياست دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 

 تقدير از عملکرد توسط رياست دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 

 پزشکي سیرجان   تقدير از عملکرد توسط رياست دانشکده علوم

 

 تقدير از عملکرد توسط رياست دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 

 تقدير از عملکرد توسط رياست دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 

 تقدير از عملکرد توسط رياست دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 

 تقدير از عملکرد توسط رياست دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 

 رياست دانشکده علوم پزشکي سیرجان تقدير از عملکرد توسط  



  

 

 تقدير از عملکرد توسط رياست دانشکده علوم پزشکي سیرجان 

 

 تقدير از عملکرد توسط مديرکل فناوری اطالعات استانداری کرمان 

 

 وابق آموزشی و پژوهشی : ــــــس

 

 توضیحات  عنوان ردیف 
 87و سال   88سال    نخبه برگزیده استان هرمزگان  1

 88از سال  پژوهشگر امنیت اطالعات آزمایشگاه وزارت راه و شهرسازي  2

 90از سال  پژوهشگر فناوري اطالعات آزمایشگاه وزارت راه و شهرسازي   3

 85از سال  عضو کانون پژوهشگران جوان  4

 90سال  پزوهشگر امور تصادفات و جاده در دانشگاه شیراز و عضو کمیته کاهش تصادفات  5

 86از سال  HPمتخصص سرورهاي   6

 87از سال  متخصص شبکه هاي کامپیوتري  7

 86از  مدیر انفور ماتیک آزمایشگاه وزارت راه و شهرسازي  جنوب شرق   8

 92 برگزیده برتر همکار دولت الکترونیک  9

 90 مبتدع الگوریتم اتوماتاي سلولی جاده  10

 89از سال  مدرس دوره هاي آموزشی انفورماتیکی در آزمایشگاه وزارت راه و شهرسازي  11

 90از سال  آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک  وزارت راه و شهرسازي  عضو شوراي پژوهش و کمیته تحقیقات  12

 99سال فازي نامنظم   یاتوماتاي سلول  تمیمبدع الگور 13



  

 


