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>> تا کنون71 عضو هیئت علمی دانشگاه شمال << از سال

: مقاالت ژورنالی و کنفرانسی و سخنرانی های علمی
" ارائه سخنرانی با عنوان " رمزنگاری و امضاء دیجیتال
>> – هفته پژوهش دانشگاه شمال73 << آذر ماه

" NSGA-II ارائه سخنرانی با عنوان " بهینه سازی توابع چند هدفه
>> – هفته پژوهش دانشگاه شمال72 << آذر ماه

"ارائه سخنرانی با عنوان " معرفی و بررسی الگوریتم ژنتیک

> – هفته پژوهش دانشگاه شمال79 << آذر ماه

 یک امضاء دیجیتال کور جدید مبتنی بر مساله لگاریتم گسسته

63/03/9 ارائه در همایش تخصصی محدود رمزنگاری<< طراحی و پیاده سازی الگوریتم های رمز>> در تاریخ

 خوشهبندی گرهها جهت بهینهسازی انرژی و افزایش طول عمر شبكههای حسگر بیسیم با بكارگیری از الگوریتم فرهنگی
>> << هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطالعات و دانش دانشگاه بوعلی سینا همدان
 بهبود عملكرد شبكه های توزیع و فوق توزیع برق با استفاده ازبهینه سازی فرایند تخصیص خازن به کمک الگوریتم فرهنگ
>>  تهران76  شهریور-<< اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
 استفاده از نانو ذرات طال جهت افزایش بهره وری خواص الكتروکرومیكی الیه نازک اکسید تنگستن
>> دانشگاه آزاد نطنز-72 << شهریورماه

 ارائه در- 76  اردیبشت39<<ابر

 بررسی استراتژی های افزایش کارایی تلفن های همراه در اجرای برنامههای کاربردی بكمک محاسبات برون خطی در
>>اولین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر

Sphere  وAckley  ارزیابی و مقایسه الگوریتم ازدحام ذرات و الگوریتم فرهنگی بر اساس توابع تک و چند متغیره
>><< چهارمین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق و کامپیوتر
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فعالیت های پژوهشی در نشریات علمی:
 عضو هیئت تحریریه مجله علمی -تخصصی "پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی "
 عضو هیئت تحریریه مجله علمی -تخصصی" مطالعات علوم کاربردی در مهندسی"

سوابق داوری در کنفرانس ها و همایش ها و مسابقات علمی :
 داور

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطالعات و دانش دانشگاه بوعلی سینا همدان<< برای چهار مقاله در حوزه شبکه حسگر بیسیم و بهینه سازی>>

 داور سومین

سومین کنگره بین المللی کامپیوتر ،برق و مخابرات دانشگاه تربت حیدریه << برای بیست و شش مقاله در حوزه مخابرات و پردازش داده>>

 عضو کمیته علمی و داوری دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
 عضو کمیته علمی و داوری

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان<< آبان ماه >> 0276

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در برق ،کامپیوتر ،مهندسی پزشكی و مهندسی انرژی<< آبان ماه  - 0276شیراز>>

 عضو کمیته علمی چهارمین مسابقات استانی رباتیک دانشكده فنی و حرفهای محمودآباد
 عضو کمیته داوری مسابقات استانی روبوکاپ  6102پژوهش سرای آمل

افتخارات :
 پژوهشگر برگزیده دانشگاه شمال در سال 10
 مهندس نمونه نظام مهندسی شهرستان بابل در سال 10

سوابق آموزشي  -اجرائي :
 مدیر گروه برق دانشگاه شمال << مهر  70به مدت  2سال>>
 معاون اداره کل آموزش <<تیر  71به مدت  3سال>>
 عضو شورای آموزشی دانشگاه << مهر  70به مدت یک و نیم سال>>

 عضو کمیسون نظارت و اعمال آیین نامه های آموزشی << بهمن  73به مدت یک سال >>
 مدیر مرکز رباتیک و انجمنهای علمی<< اسفند  72به مدت یک سال>>
 دبیر همایش داخلی الكترونیک دانشگاه آزاد بابل واحد سما

 عضو کمیته علمی و فنی مسابقات رباتیک دانشكده فنی و حرفه ای محمودآباد
 سرپرست تیم دانشگاه شمال در کسب مقام اول یازدهمین دوره مسابقات کشوری رباتیک و نمایشگاه اختراعات و ابتكارات دانشگاه صنعتی نوشیروانی با طرح
صنعتی میكروضخامت سنج دیجیتال
 سرپرست تیم دانشگاه شمال در کسب مقام دوم یازدهمین دوره مسا بقات کشوری رباتیک و نمایشگاه اختراعات و ابتكارات دانشگاه صنعتی نوشیروانی با طرح
صنعتی پرینتر سه بعدی

زمینه مطالعاتی :
 رمز نگاری با کلید عمومی  ،امضاء دیجیتال و ارزهای رمزی
 تولید کلید امن مبتنی بر پارامترهای کانال
 شبكه های حسگر بیسیم
 انواع مدوالسیون در سیستم های مخابراتی
 تئوری اطالعات و کدینک
 الگوریتم های تكاملی و فرا ابتكاری(محاسبات نرم)
 بهینه سازی توابع ریاضی

راه اندازی آزمایشگاه :
 آزمایشگاه BMS
 آزمایشگاه  PLCو ابزار دقیق
 آزمایشگاه ماشین الكتریكی


سوابق تدریس :
 دانشگاه صنعتی نوشیروانی
 دانشگاه شمال

 موسسه آموزش عالی هراز
 موسسه آموزش عالی هدف

 موسسه آموزش عالی آریان

 موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
 دانشگاه آزاد قائمشهر
 دانشگاه آزاد بابل

