اطالعات شخصی
نام و نام خانوادگی :مجتبی مددیار
متولد ،1362 :ارومیه
وضعیت تاهل :متاهل
شماره تماس09143175488 :
آدرس ایمیلm.madadyar@samaurmia.ac.ir :
آدرس سایتhttp://www.madadyar.ir :

تحصیالت
• دکتری تخصصی ،مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز ( در حال انجام رساله دکتری )
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر
نمره امتحان جامع - 18.83 :معدل کل19.67 :
• کارشناسی ارشد ،مهندسی کامپیوتر -نرم افزار ()1387
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر
نمره پایان نامه - 19.25 :معدل کل17.84 :
• کارشناسی ،مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ()1385
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
نمره پروژه – 20 :معدل کل17.25 :
• دیپلم ،ریاضی فیزیک ()1381
دبیرستان نمونه مردمی معنوی ارومیه
معدل دیپلم 18.15 :

سوابق کاری
-

عضو هیات علمی تمام وقت گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی -دانشکده مهارت و کارآفرینی ( – 1388ادامه دارد)

-

معاون آموزشی و پژوهشی آموزشکده فنی و حرفه ای سما ()1400 – 1392

-

عضو شورای پژوهشی و مدیر گروه رشته کامپیوتر -نرم افزار ()1392 -1388

-

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

-

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

-

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

تقدیر نامه ها و افتخارات کسب شده
• کسب رتبه اول بخش مقاالت دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،برق و فناوری اطالعات،همدان.1387.
• کسب رتبه اول بخش مقاالت همایش ملی مهندسی نرم افزار ایران ،رودهن.1390 ،
• دریافت تقدیرنامه به عنوان استاد نمونه در آموزشکده سما در سال های  1391و .1392
• دریافت تقدیرنامه جهت پژوهش های انجام شده در آموزشکده سما در سال .1390
• کسب رتبه اول مسابقات مهارتی کامپیوتر منطقه  2و  13سما به عنوان مربی و سرپرست تیم در سال های  1388و
.1390
• کسب رتبه سوم مسابقات مهارتی کامپیوتر کشوری سما به عنوان مربی و سرپرست تیم در سال .1389
• دریافت تقدیرنامه جهت طراحی نرم افزار تخفیف شهریه دانشجویان در سال .1392
• انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر آموزشکده سما در سال  1392و .1396
• انتخاب به عنوان مولف برتر کتاب در جشنواره سراسری پویش سازمان سما بابت تالیف کتاب "آزمایشگاه پایگاه داده
ها".1395 ،
• کسب رتبه برتر آموزشکده های سراسر کشور در زمینه "ایجاد ساختار الکترونیکی با به کار گیری فناوری اطالعات در
اداره آموزشکده".1395 ،
• تقدیرنامه از رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سازمان مرکزی و دکتر زارع مشاور ریاست عالی دانشگاه.1396 ،
• تقدیر نامه از معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان سما کشور به دلیل فعالیت های پژوهشی.1397 ،
• کاندید کسب بهترین اپلیکیشن موبایل مذهبی در یازدهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران برای اپلیکیشن حدیث
یار.1397 ،
• کسب رتبه اول در سی و چهارمین جشنواره ملی قرآن و عترت سراسر کشور در بخش فناوری – اپلیکیشن.1399 ،

مقاالت
Mojtaba MadadyarAdeh, Muharram Nikuie,” Singular Linear System and Neural
Network”, the Second National Conference on Mathematics and Physics, Tehran, Iran,
2015.

•

Mokhtari M, MadadyarAdeh M, “A New Operating System Based on Cloud Computing:
Its Principles and Design”, European Journal of Scientific Research (ISI Listed), Vol. 96
No 2, 2013.

•

MadadyarAdeh M, Dashchi Rezaee D, Soultanmohammadi A, “Mining Rules from Crisp

•

Attributes by Rough Sets on the Fuzzy Class Sets”, International Journal of Computer
Science and Information Security (IJCSIS), Vol. 10, No. 4, April 2012.
MadadyarAdeh M, Bagherzadeh J,” An Improved Ant Algorithm for Grid Scheduling
Problem Using Biased Initial Ants”, 3rd International Conference on Computer Research
and Development (ICCRD 2011), IEEE, March 11-13, China.

•

MadadyarAdeh M, Bagherzadeh J, “An Improved Ant Algorithm for Grid Scheduling
Problem”, 14th International CSI conference (CSICC2009), IEEE, July 1-2, 2009, Tehran,
Iran.

•

• 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
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الگوریتم های مرتبط با هوش مصنوعی ،سیستم های توزیع شده گرید ،محاسبات ابری.
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الگوریتم های بهینه سازی ،مساله زمانبندی ،شبکه های عصبی ،تحلیل شبکه های پیچیده.
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زمینه های برنامه نویسی علمی ،کاربردی و فناوری های نوین.
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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
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ایجاد چندین برنامه کاربردی دانشگاهی طرف قرارداد با سازمان سما و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی.
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انجام پروژه های متنوع در زمینه وب اپلیکیشن و سرویسهای اطالعاتی  APIبه صورت  Free Lancerمانند
اپلیکیشن اون با ما ،امالک جت ،سامانه پنجره ،ویرابرگ ،فروشگاه ایران پرو ،فخرا و ...
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مدیر پروژه و تحلیل گر سیستم در شرکت های تخصصی نرم افزار.

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

-

آشنائی با برنامه نویسی موبایل برای سیستم عامل آندروید.
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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

-

…HTML,CSS,LESS, Bootstrap ,JavaScript ,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.

-

راه اندازی سیستم های مدیریت محتوا ( )CMSو پرتال های سازمانی.
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راه اندازی سیستم های مدیریت و کنترل از راه دور تحت وب با ابزارهای ارتباطی مختلف.

-

برنامه نویسی علمی توسط نرم افزار MATLAB/Python

-

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.

-

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