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امروز دوشنبه، سیم بھمن ماه 1391                                 

   
مشاھده پروفایل متخصصین

 

   

 

ندا عبداللھی

مریم داودی

محمد باقری

شیما مالمحمدا

Lida abdollahi

نمایش لیست کامل

 

   

مشخصات متخصص

صفحه نخست

دانلود رزومه

تابلو اعالنات

سوابق شغلی

سوابق تحصیلی

سوابق پژوھشی

ھمکاران و دوستان

گروھھای تخصصی

خوش آمدید

 79791   

 

پروفایل تائید شده است 
تعداد ھمکاران و دوستان متخصص:

102
+ پروفایل 35 تن در انتظار تائید محتوا

  میالدنام:

  ارشادینام خانوادگی:

  کامپیوتررشته تحصیلی:

گرایش:
  نرم افزار ، سخت افزار و ھوش

مصنوعي

  فوق لیسانسمدرک تحصیلی:

  فنی مھندسی > کامپیوترعضو بانک:

  1361/10/16تاریخ تولد:

  ايرانکشور:

  کرمانشاهاستان/ایالت:

  كرمانشاه شھرستان:

  http://www.elixir.irآدرس اینترنتی:

  مجردوضعیت تاھل:

مھارتھای تخصصی:
برنامه نویسی به کلیه زبان ھا

و
سخت افزار

برخی از ھمکاری ھای من را در پروژه ھای ملی را میتوانید در سایت ذکر شده مشاھده نمائید.
( ھمیشه این را به خاطر داشته باشین که شما به ھمان اندازه وقت و فرصت دارین که انشتین . 

ارسطو . سقراط . نیوتون . حافظ . رازی و ھمه بزرگان و دانشمندان جھان داشتند

 

   

 
 

   

 

تاریخ اتمامتاریخ شروعشرح فعالیتسمت سازمانینام شرکت / موسسه

نیروگاه جدید لنینگراد شماره 2
در حومه شھر سن پطرزبورگ در

روسیه

عضو گروه برنامه
نویسی

ھمکاری با گروه برنامه نویسی ضد جاسوسی البته به صورت غیر حضوری ( آن الین )
1386/11/01

 
ادامه دارد

 

شرکت طراحی و برنامه سازی
آرین رایان اکسیر

عضو فعال تیم
برنامه نویسی

ساخت برنامه ھای و پروژھای عظیم و ملی کشور در شرکت آرین رایان اکسیر
1386/07/14

 
ادامه دارد

 

دانشگاه آزاد و دانشگاه جامع
علمی کاربردی واحد کرمانشاه

و اراک و تبریز

استاد ، مدیر
گروه و عضو

ھیئت علمی
تدریس

1386/07/06
 

ادامه دارد
 

بررسی و کنترل سیستم ھامھندس ناظرراکتور آب سنگین اراک
1386/04/07

 
ادامه دارد

 

آموزش ساخت برنامه ھای ضد جاسوسی نیروگاهاستادنیروگاه روسیه
1386/01/01

 
ادامه دارد

 

نیروگاه بوشھر
مدیریت برنامه

ھای ضد
جاسوسی

کنترل و بررسی سیستم و رفع اشکال و ساخت و نصب برنامه ھای ضد جاسوسی با
ھمکاری گروه برنلمه نویسی دانشگاه ھای آزاد . صنعتی شریف و امیر کبیر و صنعتی

اصفھان و دانشگاه تبریز و آزاد اراک و ...

1385/12/25
 

ادامه دارد
 

بیمه البرز
معاون سرپرست

تیم برنامه
نویسی

برنامه نویسی و ساخت نرم افزار جامع بیمه البرز
1385/07/18

 
1386/03/25

 

(MTN) ھمکاری و کنترل سیستمھای شبکه ایرانسلکارشناسایرانسل

1385/06/23

 

ادامه دارد

 

ساختمان مرکزی بیمه
کارشناس نرم
افزار و مدیریت

شبکه
کارشناس نرم افزار و مدیریت شبکه

1385/05/28
 

ادامه دارد
 

بیمه البرز
کارشناس نرم
افزار و شبکه

کارشناس نرم افزار و شبکه
1385/03/12

 
ادامه دارد

 

ھمکاری و ساخت امنیت سیستم و شبکه ھای نیروگاهمعاون گروهنیروگاه نطنز
1385/01/10

 
1385/11/17

 

ھمکاران سیستم
کارشناس نرم

افزار
عضو رسمی

1384/05/08
 

ادامه دارد
 

آخر  1 اول 

 

   

 
 

   

عنوان مدرکعنوان گرایشعنوان رشتهنام دانشگاه/موسسهتاریخ اخذ مدرک

1386/10/02
 

فوق لیسانس  کامپیوترنرم افزارصنعتي امیر کبیر

1386/07/06
 

---------------------  کامپیوترنرم افزاردعوت شده به دانشگاه tate University of New york at Buffalo آمريکا

1386/06/28
 

---------------------  کامپیوترنرم افزارديپلم افتخار از دانشگاه MSTU روسیه

1386/01/01
 

دانشجو  کامپیوترنرم افزارصنعتی شریف

1385/06/10

برای ارسال پیام باید ابتدا login کنید.
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1385/06/10
 

---------------------  کامپیوترنرم افزاردیپلم افتخار در جشنواره روباتیک کره

1385/04/23
 

---------------------  کامپیوترنرم افزاردیپلم افتخاری ھوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی شریف

1384/07/27
 

---------------------  کامپیوترنرم افزاردیپلم افتخار در جشنواره خوارزمی

1384/07/12
 

لیسانس  کامپیوترنرم افزارتھران

1384/05/20
 

لیسانس  کامپیوترسخت افزارآزاد تھران

1384/04/14
 

---------------------  کامپیوترنرم افزارديپلم افتخار در مسابقات روبوکاپ ژاپن

آخر  1 اول 

 

   

 
 

   

 

عنوان فعالیت
فایل

خالصه
فایل
کامل

تاریخ انجام

1384/04/20در حال ساخت زبان برنامه نویسی کامال فارسی که تا چند وقت دیگه به اتمام میرسد و به ثبت جھانی میرسد.مانند vb,c++.pascal و ....

1385/03/19راه اندازی سیستم و نرم افزار و طراح سایت شرکت ھواپیمایی ھما

1385/05/04ساخت ماشین حساب کامال مھندسي و بازي دوز و... با اسمبلي

1385/05/25ساخت شطرنج کامال حرفه ای با ++c و پاسکال

1385/06/01عضویت در تیم ھوش مصنوعی دانشگاھھای ایران و اخت روبات برای سازمان ھالل احمر

1385/06/23در حال ساخت ویندوز کامال ایرانی (ویندوز ملی) با لینوکس

1385/07/06ھمکاری و معاون تیم برنامه نویسی در ساخت نرم افزار حسابداری ھلو

1385/12/14راه اندازی و ساخت نرم افزار سیستم رھگیری (GPS) وزارت راه و ترابری

1386/01/01فعالیت خیلی خیلی زیاده به دلیل کمبود فضا نمیتونم ھمه فعالیت ھامو خدمتتون عرض کنم

مولف کتاب ھاي آموزش اينترنت ، ويندوز ، مجموعه آفیس ،زبان pascal.vb.visual c#.net.delphi( چاپ ديباگران تھران ) که ھر کدام بیش از
1000 نسخه در نمايشگاه کتاب به فروش رفت

1386/02/05

آخر  2  1 اول 
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