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 امیدی امیر ،مددیار مجتبی" ،مدلسازی و ارزیابی کمی سیستم انتخابات اینترنتی اتکاپذیر مبتنی بر سرویس های
وب" ،هفدهمین کنفرانس ملی ساالنه انجمن کامپیوتر ،دانشگاه صنعتی شریف.1390،
 مددیار مجتبی ،باقرزاده جمشید " ،ارائه یک الگوریتم زمانبندی با استفاده از کلونی مورچه ها با رویکرد نخبه گرایانه
برای زمانبندی وظایف در گرید" ،همایش ملی مهندسی نرم افزار ایران ،رودهن.1390 ،

 باقرزاده جمشید ،مددیار مجتبی " ،بررسی و مقایسه الگوریتم های زمانبندی وظایف مستقل در سیستم های
محاسباتی توزیع شده ناهمگن" ،دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،برق و فناوری اطالعات،همدان1387.
 مددیارآده مجتبی" ،زمانبندی وظایف در گرید با استفاده از شبکه های عصبی" ،یازدهمین کنفرانس دانشجویی
مهندسی برق کشور ،زنجان.1387 ،
 مددیار مجتبی" ،بررسی معماری سیستم عامل در شبکه های توزیع شده گرید" ،دهمین کنفرانس دانشجویی
مهندسی برق کشور ،اصفهان.1386 ،

طرح های پژوهشی
 طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت دانشجویی ،آموزشی و پژوهشی آموزشکده فنی و حرفه ای «سما یار» -داخلدانشگاه.
 طراحی و پیاده سازی سیستم اطالع رسانی آموزشی مبتنی بر موبایل و تبلت « همراه سما » -داخل دانشگاه. طراحی و پیاده سازی پرتال جمع آوری اطالعات آموزشکده های سما «سما جم» -طرح ملی. طراحی و پیاده سازی پرتال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سما سراسر کشور -طرح ملی. طراحی و پیاده سازی پرتال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی سراسر کشور -طرح ملی. طراحی ،پیاده سازی و پشتیبانی سامانه های جدید باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور از جمله سامانه مسابقات،تاالرهای گفتگو ،سامانه پایش ،سیستم رای گیری الکترونیکی و  – ...طرح ملی.
 -تولید محتوای الکترونیکی مذهبی و توسعه نرم افزار مبتنی بر آندروید «حدیث یار»  -طرح ملی.

 -طراحی و پیاده سازی پرتال فروش کتاب انتشارات پیام سما «سمابوک»  -طرح ملی.

کتاب های تالیف شده
 مددیار مجتبی ،آرزو نقیب" ،آزمایشگاه پایگاه داده ها  ،" Microsoft SQL Serverانتشارات پیام سما.1393 ، مددیارمجتبی ،سیاه چشم کریم" ،زبان تخصصی برای دانشجویان رشته کامپیوتر و فناوری اطالعات" ،انتشارات خطسفید.1394 ،

زمینه های مورد عالقه برای تحقیق
 الگوریتم های مرتبط با هوش مصنوعی ،سیستم های توزیع شده گرید ،محاسبات ابری. الگوریتم های بهینه سازی ،مساله زمانبندی ،شبکه های عصبی ،تحلیل شبکه های پیچیده. -زمینه های برنامه نویسی علمی ،کاربردی و فناوری های نوین.

سوابق تدریس
-

-

دانشگاه صنعتی ارومیه
 oبرنامه سازی پیشرفته ،مهندسی فناوری اطالعات ،هوش مصنوعی ،طراحی سیستم های شی گرا.
دانشگاه پیام نور
 oهوش مصنوعی ،مهندسی اینترنت ،شبیه سازی کامپیوتری ،پایگاه داده ها ،آز-پایگاه داده.
دانشگاه آزاد اسالمی و سما
 oپایگاه داده ها ،مهندسی نرم افزار ،شبکه های کامپیوتری ،برنامه نویسی مبتنی بر وب ،برنامه سازی
پیشرفته ،مباحث ویژه.
سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 oمباحث ویژه ،هوش مصنوعی ،طراحی صفحات وب ،طراحی سیستمهای شی گرا  ،تجزیه و تحلیل
سیستم ها ،پایگاه داده ها ،ساختمان داده ها ،برنامه سازی پیشرفته.

سوابق کاری مرتبط
 دبیر تعیین سرفصل رشته کامپیوتر-نرم افزار دانشگاه آزاد اسالمی سراسر کشور در مقطع کاردانی پیوسته. همکاری با شرکت قائم سافت تبریز به عنوان طراح و برنامه نویس در پروژه های نرم افزاری (.)1384 ایجاد چندین برنامه کاربردی دانشگاهی طرف قرارداد با سازمان سما و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی. طراحی و اجرای پروژه های نرم افزاری و تحت وب سازمانی ،شرکتی و شخصی. انجام پروژه های متنوع در زمینه وب اپلیکیشن و سرویسهای اطالعاتی  APIبه صورت  Free Lancerماننداپلیکیشن اون با ما ،امالک جت ،سامانه پنجره ،فروشگاه ایران پرو و ...
 -مدیر پروژه در شرکت های تخصصی نرم افزار.

مهارتهای تخصصی
-

تسلط در برنامه نویسی با زبانهای  C/C++, C#و مهارت در کار با تکنولوژی های مرتبط با .NET , .NET
Core

-

آشنائی با برنامه نویسی موبایل برای سیستم عامل آندروید.

-

تسلط در برنامه نویسی ،بکارگیری و مدیریت پایگاه داده های .SQL Server , MySQL , Oracle

-

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

-

تسلط در طراحی و برنامه نویسی سیستم های تحت وب ( )web Applicationبا استفاده از

-

XML HTML,CSS,Javascript,Bootstrap,jQuery,Ajax,ASP.NET/ASP.NET Core,
آشنایی کامل و پیاده سازی مفاهیم شی گرا  OOA/OOD/OOPو الگوهای طراحی.

-

کار با فریم ورک های توسعه برنامه های تحت وب و طراحی و راه اندازی وب سرویس ها و  APIهای امن در
بستر وب.

 راه اندازی سیستم های مدیریت محتوا ( )CMSو پرتال های سازمانی.-

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

-

برنامه نویسی علمی توسط نرم افزار MATLAB

-

تحقیق در حوزه های مورد عالقه ،مقاله نویسی و کار با نرم افزارهای .Latex, End Note

-

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

-

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