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 سوابق کاری

 -3199فروردین 

 (IPMهای بنیادی )پژوهشگاه دانش دستیار پژوهشی

 

  -33بهمن 

 و صنعتی همدان سمنانفرزانگان دانشگاه مدرس 

 38خرداد  – 39مهر 

 دانشگاه سمنانمدرس 

 

 39اردیبهشت  – 39فروردین 

 دانشگاه سمناندستیار پژوهشی 

  39بهمن  - 39مهر 

 دانشگاه فرزانگان سمنانمدرس 

 38اردیبهشت  – 39دی 

 دانشگاه سمناندستیار پژوهشی 

 هامهارت

 یادگیری ماشین و یادگیری عمیق 

 PyTorch, Keras and scikit 

 OpenCV 

 پردازش تصویر و ویدئو 

 تکاملی نویسی ژنتیک و محاسباتبرنامه 

 های فازیسیستم 

 آزمون امنیتی شبکه 

 پایتون 

  سیمولینکمتلب و 

 متمتیکا 

 C# and C++ 

 لینوکس 

 التک 

 گیت 

 SQL-server & MariaDB 
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 تدریس

  مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 

 پایگاه داده ها 

 ساختمان داده ها 

 زبان تخصصی 

 سیستم عامل 

 شیوه ارائه مطالب فنی 

 کارگاه کامپیوتر 

 آزمایشگاه پایگاه داده ها 

 
 


