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کار  تحلیل مدل کسب و " شیرین آبادى فراهانى، ایوب محمدیان و مهران نیک آریا.  سمیرا  •

  .همایش ملى جویشگر بومى، تهران اولین "جویشگرهاى بومى در کشورهاى مختلف جهان.

 عنوان پروژه های تحقیقاتی انجام شده 

کالیبراسیون سنسورهای دما، رطوبت و فشار  های نوین و هوش مصنوعی جهت استفاده از روش   -1

، کارفرما شرکت دانش بنیان  بومی برای پویش جو باالی زمین RadioSoundسیستم 

 ، سمت مجری پروژه پایشگران جو باال

شبیه سازی حرکت سیال الیه مرزی، و حل معادالت الیه مرزی دو بعدی با استفاده از   -2

 های طیفی بر پایه بسل، کارفرما دانشگاه امام حسین، سمت: مجری پروژه روش 

کارفرما : مرکز توسعه    ،ند توسعه  راهبردی هوش مصنوعی کشور تدوین س همکاری در پروژه  -3

 سمت: همکار پروژه هوش مصنوعی، 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=16984244365630722282&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sGf1YI0AAAAJ&citation_for_view=sGf1YI0AAAAJ:d1gkVwhDpl0C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sGf1YI0AAAAJ&citation_for_view=sGf1YI0AAAAJ:d1gkVwhDpl0C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sGf1YI0AAAAJ&citation_for_view=sGf1YI0AAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sGf1YI0AAAAJ&citation_for_view=sGf1YI0AAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sGf1YI0AAAAJ&citation_for_view=sGf1YI0AAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sGf1YI0AAAAJ&citation_for_view=sGf1YI0AAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sGf1YI0AAAAJ&citation_for_view=sGf1YI0AAAAJ:2osOgNQ5qMEC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sGf1YI0AAAAJ&citation_for_view=sGf1YI0AAAAJ:u5HHmVD_uO8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sGf1YI0AAAAJ&citation_for_view=sGf1YI0AAAAJ:u5HHmVD_uO8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sGf1YI0AAAAJ&citation_for_view=sGf1YI0AAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sGf1YI0AAAAJ&citation_for_view=sGf1YI0AAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sGf1YI0AAAAJ&citation_for_view=sGf1YI0AAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sGf1YI0AAAAJ&citation_for_view=sGf1YI0AAAAJ:qjMakFHDy7sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=sGf1YI0AAAAJ&citation_for_view=sGf1YI0AAAAJ:qjMakFHDy7sC


 مهران نیک آریا                                                                                                                                         رزومه 

تعیین ویژگی های فنی و چارچوب های مقرراتی در ارائه خدمات رایانش ابری  همکاری در پروژه  -3

 سمت: همکار پروژه کارفرما : سازمان تظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،  ،  در کشور

  حوزه  در  خدمات سطح یهاتوافقنامه  یهاچارچوب  و  ضوابط  نیتدو  و  ی بررس همکاری در پروژه  -4

سمت: همکار کارفرما : سازمان تظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،   ،اطالعات ی فناور و ارتباطات

 پروژه 

 سمت: همکار پروژه طرح ملی جویشگر بومی همکاری در پروژه های  -5

کارفرما :  ، المللارائه مدل ایجاد و مدل کسب و کار شرکت ترانزیت بین همکاری در پروژه  -6

 سمت: همکار پروژه  شرکت ارتباطات زیرساخت

 سمت: همکار پروژه  کشور   ICTارائه سند راهبردی توسعه صنعت همکاری در پروژه   -7

   سوابق تدریس

o تی  تدریس در مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهش 

o  شهید بهشتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه در تدریس  

o  دانشگاه لرستان   مقطع کارشناسی در تدریس 

o در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور   تدریس 

o  :دروس تدریس شده 

o   ،نویسی گراف برنامه  مهندسی،   ریاضیات  پیشرفته،  نویسی  الگوریتم برنامه  و  نویسی    ،هاها  برنامه 

،  پیشرفته ریاضی، مبانی نظریه محاسبات، نظریه محاسبات، طراحی الگوریتم، مبانی منطق و مجموعه

معماری کامپیوتر، ذخیره و بازیابی اطالعات، نرم افزارهای ریاضی، نرم افزار محاسبات پیشرفته ریاضی،  

 ساختمان داده 

 هات و فعالیتافتخارایر سا

o  جوان و جشنواره بین المللی خوارزمی داوری جشنواره 

o راعات داوری ثبت اختراعات و اعتبار سنجی اخت 

o  ن المللی در مجالت معتبر داخلی و بیداوری 

 ها مهارت ها ی توانای

 نوع مهارت سطح توانایی 

 PHP ،JavaScript ،Matlab, Maple، پایتون،  #Java, ،C, C++, Cبرنامه نویسی عالی 
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 ، آردوینو، سنسورها دیجیتال و آنالوگ ESP8266اینترنت اشیا، آشنایی با ماژول های  عالی 

 های دارای میکروکنترلر و میکروپایتون برای  برای پروگرام کردن ماژول  C برنامه نویسی عالی 

 ها   پردازش داده ، تحلیل وداده کاوی عالی 

 هوش مصنوعی و یادگیری ماشین عالی 

 برنامه نویسی بک اند  عالی 

 الگوریتم های یادگیری ماشین، شبکه عصبی، یادگیری عمیق خوب 

 رطوبت برای سیستم های دقیق کالیبراسیون سنسورهای دما و  خوب 

 کانولوشن یعصب شبکه خوب 

 آشنایی به رایانش ابری و مباحث مربوط به آن مانند مجازی سازی، کالن داده و...  خوب 

 داشتن دانش کسب و کاری و مدیریت در حوزه فناوری اطالعات  خوب 

 کشور ICTآشنا به قوانین و مقررات و ساختار سیاسی حوزه   خوب 

 مطالعات راهبردی، ارائه نقشه راه، تحلیل استراتژیک، رگوالتوری  خوب 

 ( (Business plan & Business model)آشنا به مباحث مدل و برنامه کسب و کار خوب 

 طراحی سایت و برنامه نویسی فرونت اند  متوسط 

 مباحث الکترونیک و مدارات الکترونیکیآشنایی با  متوسط 

 برنامه نویسی شبکه و سوکت پروگرمینگ  متوسط 

 


