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Mohammad Hassan Mohammad pour 

     (Curriculum Vitae) 
 

 

 هدف(Purpose) 
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Capabilities and experiences of the author. 
 

 (اطالعات قلمروی شخصیPrivate Information) 

ت 
صا

خ
ش

م

ی
فرد

 79159-77459 کدپستی محمدحسن محمدپور نام و نام خانوادگی 

 بندرعباس محل تولد عبدالحمید نام پدر

 3392685364 شماره ملی 6330 شماره شناسنامه

ل
صی

تح
 

 ریاضی و فیزیک رشته 68126509 -دانشگاهدبیرستان  دیپلم

 10/04/1382 سال تحصیلی 99/17 معدل

 Tuesday, July 01, 2003 تاریخ به التین Hormozgan University نام التین دبیرستان

 ریاضی رشته دانشگاه تربیت معلم شهید باهنر کاردانی

 24/04/1387 تاریخ فراغت از تحصیل 86/14 معدل

 Shahid Bahonar-Center of التین دانشگاهنام 
Teacher Education 

 Monday, July 14, 2008 تاریخ به التین

 افزارمهندسی کامپیوتر گرایش نرم رشته صنعتی اصفهاندانشگاه  کارشناسی

 28/12/1387 تاریخ فراغت از تحصیل 18/15 معدل

 Wednesday, March 18, 2009 تاریخ به التین Isfahan University of Technology نام التین دانشگاه

 های اطالعاتیعلوم کامپیوتر گرایش سیستم رشته دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس کارشناسی

 30/11/1388 تاریخ فراغت از تحصیل 78/14 معدل

 -Payame Noor University (PNU) نام التین دانشگاه
Computer Science 

 Friday, February 19, 2010 به التینتاریخ 

 مهندسی فناوری اطالعات در مدیریت رشته دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناسی ارشد

 21/12/1391 تاریخ فراغت از تحصیل 14/19 معدل

 نام التین دانشگاه
Amirkabir University of 

Technology (Tehran Polytechnic) 
Information Technology 

 Monday, March 11, 2013 تاریخ به التین

 مهندسی فناوری اطالعات رشته دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکترای پژوهشی

 نام التین دانشگاه
Amirkabir University of 

Technology (Tehran Polytechnic) 
Information Technology 

 15/05/1395 تاریخ فراغت از تحصیل

 افزارمهندسی کامپیوتر گرایش نرم رشته دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان دکترای تخصصی

 Islamic Azad University Kerman نام التین دانشگاه
Branch 

 01/07/1395 تحصیل آغاز بهتاریخ 

 - رشته - فرا دکترا

 - تحصیل آغاز بهتاریخ  … Postdoctoral نام التین دانشگاه

 

 های رزومه(الکترونیکی در فضای مجازیE-CV) 

 Edmodo -ی اجتماعی آموزشی در جهانشبکهترین بزرگ- (/https://www.edmodo.com/Profmhmp) 

 Scholar.Google- گووووگووو  بووورای مووو وووا ت و موووجوووالت عووولوووموووی شووووورکوووتمووووتوووور جسوووووتوووجووووی- 

(CYTWhcAAAAJ1https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=) 

 ResearchGate-درگوووواه جسووووووتووووجوووووی ایوووونووووتوووورنووووتووووی موووو ووووا ت و مووووجووووالت عوووولوووومووووی- 

(https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Hassan_Mohammad_Pour) 

 Linkedin-شبکه اجتماعی متخصصان- (ir.linkedin.com/in/MHMPS) 

https://www.edmodo.com/Profmhmp/
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=1CYTWhcAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Hassan_Mohammad_Pour
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 اطالعات شخصی(Personal Information) 
 نام

First Name 

 حسندمحم

Mohammad Hassan 

 نام خانوادگی

Last Name 

 پوردمحم

Mohammad Pour 

 نام پدر

Father's Name 

 عبدالحمید

Abdul Hamid 

 شغل

Occupation 

 مدرس دانشگاه

Lecturer 
 محل تولدتاریخ و 

Date&Place of birth 

 بندرعباس

Bandar Abbas 
 مشخصه شهروندی

Citizenship ID 

 شهروند تهران، شیراز، بندرعباس و قشم

Tehran, Shiraz, Bandar Abbas, Qeshm 

 شماره منزل

Phone Number 

33669320-076  
+98(76)33224505 

 شماره دفترکار

Office Number 
076-33662802 

+98(76)33662802 

 شماره دورنگار
Fax Number 

076-33671797 
+98(76)33671797 

 شماره همراه
Cellphone Number 

09171593392 
+98(917)1593392 

 پست الکترونیک

E-Mail 
mhmp@aut.ac.ir 

 کدپستی

Postal Code 

79159-77459 

7915977459 

 آدرس پستی

Address 

 21(، پالک25استان هرمزگان، بندرعبّاس، داماهی، کوچه شهید پرویز صفایی)گوهران 

 ، ابتدای سایت نخ  زرینقشمها(، روبروی مجتمع تجاری الماس استان هرمزگان، قشم، میدان ژئوپارک)گ 

 15استان تهران، تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی، کوچه هشتم، پالک 

 استان فارس، شیراز، کوی ابونصر، کوچه یاس، منزل هفتم دست راست

 

 سوابق تحصیلی(Educational Background) 

 تحصیالت دوره ابتدایی

(School) 
 آمنه جمالی و شهید اکبری زاده کز آموزشی:انام مر

 بندرعباس، داماهیآدرس مرکز آموزشی: 

 تحصیالت دوره راهنمایی

(Guide-School) 

 مدرسه راهنمایی ویژه فرهنگیان، شاهد و جامعه الصادق کز آموزشی:انام مر

 بندرعباسآدرس مرکز آموزشی: 

 دوره متوسطهتحصیالت 

(High-School&Diploma) 

College of Hormozgan University 

 دبیرستان تیزهوشان و دانشگاه هرمزگان کز آموزشی:انام مر

 بندرعباسآدرس مرکز آموزشی: 

 99/17معدل دیپلم: 

 تحصیالت دوره کاردانی

(Technician) 
Shahid Bahonar-Center of Teacher Education - 
Monday, July 14, 2008 

 باهنر( شهید معلّم تربیت )دانشکده اعظم پیامبر نام مرکز آموزشی: دانشگاه

 بندرعباس، بلوار امام خمینی)ره(، چهارراه پگاهآدرس مرکز آموزشی: 

 کاربردی گرایش:   ریاضیرشته تحصیلی: 

 30/8/1385تحصی :  آغاز بهتاریخ    86/14 معدل:

 تحصیالت دوره کارشناسی

(B.Sc) 
A: Azad University of BND 
B: Payame Noor University(PNU) - Computer 
Science - Friday, February 19, 2010 
C:Isfahan University of Technology- 

 نام مرکز آموزشی: دانشگاه آزاد اسالمی)واحد بندرعباس(

 آدرس مرکز آموزشی: بندرعباس، بلوار دانشگاه آزاد اسالمی، میدان پردیس

 -گرایش:   رشته تحصیلی: مهندسی معماری

 1384تاریخ انصراف از تحصی :     -معدل: 

 نور)مرکز بندرعباس(نام مرکز آموزشی: دانشگاه جامع پیام

 آدرس مرکز آموزشی: بندرعباس، بلوار جمهوری اسالمی ایران، نرسیده به چهارراه جهانبار

 های اطالعاتیگرایش: مدیریت سیستم  رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر

 30/11/1388تاریخ فراغت از تحصی :    78/14معدل: 

 -نامۀ دانشجوی استعداد درخشانزمان در دو رشته طبق بخشتحصی  هم-      صنعتی اصفهاننام مرکز آموزشی: دانشگاه 

 اصفهان، میدان است الل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آدرس مرکز آموزشی: 

 -پایان خدمت دبیری صدور گواهی پس از تعهد- افزارنرم گرایش:   کامپیوتر مهندسیرشته تحصیلی: 

 28/12/1387تاریخ فراغت از تحصی :    18/15معدل: 

 تحصیالت دوره کارشناسی ارشد

(M.Sc) 
Amirkabir University of Technology (Tehran 
Polytechnic) - Information Technology-
Monday, March 11, 2013 

 تکنیک تهران(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلینام مرکز آموزشی: 

ضا صر، روبروی بازار امام ر سمت میدان ولیع صر به  شی: تهران، چهارراه ولیع سی آدرس مرکز آموز شکده مهند ، دان

 کامپیوتر و فناوری اطالعات

 گرایش: مدیریت آموزش الکترونیکی رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطالعات

 های اجتماعی سازمانیی مدیریت دانش در شبکهچرخهعنوان تخصص: پیشنهاد 

 21/12/1391تاریخ فراغت از تحصی :    رتبه برتر 14/19معدل: 

 پژوهشیی تحصیالت دوره دکترا

(P.H.D) 

 تکنیک تهران()پلیامیرکبیرنام مرکز آموزشی: دانشگاه صنعتی 

ضا صر، روبروی بازار امام ر سمت میدان ولیع صر به  شی: تهران، چهارراه ولیع سی آدرس مرکز آموز شکده مهند ، دان

 کامپیوتر و فناوری اطالعات

mailto:mhmp@aut.ac.ir
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Amirkabir University of Technology (Tehran 
Polytechnic) - Information Technology 

 (E-Learningلکترونیکی)امحور( گرایش: آموزش رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطالعات)پژوهش

 تخصصیتحصیالت دوره دکترای 

(P.H.D) 
Islamic Azad University kerman Branch 

 آزاد اسالمی واحد کرماننام مرکز آموزشی: دانشگاه 

 کرمان، بلوار ولیعصر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان، ساختمان فنی و مهندسی.آدرس مرکز آموزشی: 

 افزارنرمگرایش:       کامپیوتررشته تحصیلی: مهندسی 
 

 ُد مدرسک(Tutor Code) 

Microsoft ID 00034001D225D582 Google ID - 

 بندرعباس 2ناحیه  آموزش و پرورشاداره 
www.bandar2.larprs.ir 

 دانشگاه پیام نور 85131942
www.pnu.ac.ir 

421462 

 اسالمی واحد بندرعباس دانشگاه آزاد
www.iauba.ac.ir 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرمز 95557
www.iauhormoz.ac.ir 

8933 

 دانشگاه علوم و فنون خوارزمی قشم
www.kharazmiqst.ac.ir 

 دانشگاه جامع علمی کاربردی 141
www.edu.uast.ac.ir 

9210000114543 

  /http://79.127.35.175:8080/tadris/teachingId/personelrequest 315114410389501 دانشگاه آزاد اسالمیشناسه تدریس در 

 
 

 تجارب مرتبط شغلی(Job-Related Experiences) 

 نام سازمان یا مرکز آموزشی

Organization Name 

 زمان فعالیت

Time Activity 

 فعالیت یا تدریسشرح 

Description 

 عضو شورای عالی مرکز رشد جهاد دانشگاهی استان هرمزگان 01/10/1395 جهاد دانشگاهی هرمزگان

 18/07/1394 دانشگاه علمی کاربردی آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان
 مدیرگروه رشته مهندسی فناوری اطالعات

 سالتا یک 94-95سال اول عضو شورای آموزشی مرکز از نیم

 بندرعباس 2رابط پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه  03/08/1394 ای نمونه شهید اسحق داراهنرستان فنی و حرفه

 مدیر پژوهش دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قشم 01/08/1394 دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قشم

 01/05/1394 دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قشم
 مدیر گروه بخش صنعت)فناوری اطالعات، عمران و شهرسازی(

 ی کاردانی و کارشناسی فناوری اطالعاتمدرس دروس رشته

 01/05/1394 دانشگاه علمی کاربردی آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان
 مدیرگروه رشته مهندسی فناوری اطالعات

 ی کاردانی و کارشناسی فناوری اطالعاتمدرس دروس رشته

 «در مدیریتICTکاربرد »مدت ی کوتاهمدرس دوره 20/04/1394 دانشگاه علمی کاربردی آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان

 گذارطراح و سرمایه 1393از سال  پردازان جوانکارگاه صنایع کابیت و دکوراسیون ایده

 فناوری اطالعات و ارتباطاتهای پژوهشیِ داور طرح 1393از سال پارک علم و فناوری استان هرمزگان

 عضویت و همکاری 1392از سال گران جوان دانشگاه آزاد اسالمیباشگاه پژوهش

 1392-93سال دوم نیم دانشگاه علمی کاربرد آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان
گاه پای عات، مدرس دروسِ  ناوری اطال مات ف خد یت  مدیر داده، 

 (CRM)مدیریت ارتباط با مشتری

 های مُدل و عضو هیئت موسسینساخت هواپیماها و قایق 1392از سال آموزان هنرستان نمونه شهید اسحق داراعلمی دانش انجمن

 1392-93سال دوم نیم دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی هرمزگان

گاه پای مهمدرس دروسِ  نا یت داده، بر مدیر نویسوووی شووویمگرا، 

انی فناوری اطالعات، مدیریت افزار، مباسووتراتژیک، مهندسووی نرم

 فناوری اطالعات، مهندسی فناوری اطالعات، بانک اطالعاتی

 افزارمدیرگروه رشته مهندسی نرم 1392-93سال اول نیم کاربردی آموزش و پژوهش استانداری هرمزگانمرکز آموزش علمی

 17/07/1392 موسسه آموزش عالی آزاد پردیس معمار
عام  پیشرفته و مهندسی ارشد، سیستممدرس دروس کارشناسی 

 افزار پیشرفتهنرم

 مدرس درس مبانی و کاربرد رایانه 31/06/1392از تاریخ  دانشگاه علوم قرآنی بندرعباس

 09/04/1392از تاریخ  هنرستان نمونه شهید اسحق دارا
یه کار و مدرس کل تاد  تهاسووو ی کامپیوتر فنی و ی دروس رشووو

 ایحرفه

 2و 1نویسی نویسی سیستم، برنامهمدرس دروس برنامه 20/6/1392از تاریخ  اسالمی واحد هرمزدانشگاه آزاد 

 30/5/1392از تاریخ  Age Freeساز صنایع دستسازی و عروسککارگاه 
گذار نخسوتین کارگاه صونایع دکوری و موسوس، طراح و سورمایه

 سازِ جنوب کشورعروسکی دست

 17/6/1392از تاریخ  بندرعباسدانشگاه آزاد اسالمی واحد 
افزار مدرس دروس مباحث ویژه، مهندسی اینترنت و مهندسی نرم

 ای، گرافیک کامپیوتریهای پندرسانه، محیط2و 1

 17/6/1392از تاریخ  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
مه نا عات مدرس درس بر ناوری اطال کاربردی در ف نویسوووی 

 (HITسالمت)

 کارشناس مسئول فناوری اطالعات 15/9/1391از تاریخ  پردیس شهید بهشتی بندرعباسدانشگاه فرهنگیان 

http://www.bandar2.larprs.ir/
http://www.pnu.ac.ir/
http://www.iauba.ac.ir/
http://www.iauhormoz.ac.ir/
http://www.kharazmiqst.ac.ir/
http://www.edu.uast.ac.ir/
http://79.127.35.175:8080/tadris/teachingId/personelrequest/
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 عضویت و همکاری 15/11/1391از تاریخ  انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 عضویت و همکاری 13/11/1391از تاریخ  انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

 ی مهندسی کامپیوترمدرس کلیه دروس کاردانی رشته  25/6/1391از تاریخ  دخترانه فاطمیه بندرعباسای دانشکده فنی و حرفه

 مدرس درس مبانی و کاربرد رایانه 1/7/1391از تاریخ  دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی بندرعباس

 افزاری مهندسی نرمشناسی رشتهمدرس دروس کاردانی و کار 1/11/1390از تاریخ  دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرمز

 مدرس کامپیوتر 1/7/1390از تاریخ  دانشگاه جامع پیامبر اعظم، تربیت معلم شهید بهشتی بندرعبّاس

بندرعبّاس، دبیرستان تیزهوشان  1آموزش و پرورش ناحیه 

 شهیدح انی)سمپاد(
 رباتیکو مدرس کامپیوتر 1/7/1390در تاریخ 

 سرپرست و مدرس 1/4/1390تاریخ  دبیرستان تیزهوشانگروه رباتیک خلیج فارس 

 5692823/8شماره مجوز  24/11/1389 مجوز نمایندگی رباتیک شهرستان بندرعباس از شرکت رباتیک آراد

 عضو منتخب 1/2/1389تاریخ  خانه شهریاران جوان بندرعبّاس

 مدیرعام  20/6/1389از تاریخ  پردازان جوان پارسیشرکت ایده

 اداره ک  آموزش و پرورش استان هرمزگان
تاریخ حکم 

23/10/1388 

افزار آموزش نرم»خدمت فرهنگیان با عنوان مدرس دوره ضووومن

 «گرافیکی

 10/9/1387تاریخ حکم  اداره ک  آموزش و پرورش استان هرمزگان
یا عنوان مدرس دوره ضووومن یان  فاده از »خدمت فرهنگ اسوووت

 «تکنولوژی آموزشی

 TCP/IPاطالعاتی و های بانکمدرس کامپیوتر در دوره 12/4/1388در تاریخ  ای بندرعبّاسسازمان فنی و حرفه ICTمرکز 

 مدرس ریاضی و هنرآموز کامپیوتر 1/7/1385تاریخ حکم  بندرعبّاس 2کارمند آموزش و پرورش ناحیه 

 بندرعبّاس، دبیرستان تیزهوشان )سمپاد( 1وپرورش ناحیه آموزش
قرارداد تاریخ 

1/7/1384 
 مدرس کامپیوتر و مسئول کارگاه

نمونه دولتی  راهنمایی بندرعبّاس، مدرسه1ناحیه  وپرورشآموزش

 الصادقجامعه

تاریخ قرارداد 

1/7/1383 
 مدرس کامپیوتر و کتابدار

 شورای نمایندگان دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد بندرعباس
 1/10/1383از

 1/10/1386ات
 ب دبیر منتخب شورادبیر و نای

 کارمند فروشگاه رفاه بندرعبّاس
تاریخ قرارداد 

1/4/1384 
 مسئول انفورماتیک

 

 های مختلفسوابق تدریس در دوره(Teaching Experiences) 

 نام دانشگاه یا مرکز آموزشی

University or training center 

 مفاد درسی

Topics & Curricula 

 زمان فعالیت

Time Activity 
 1394-95ترم دوم  ی مهندسی صنایعسازی کامپیوتری درس کارشناسی ارشد رشتهشبیه قشم خوارزمی فنون و علوم عالی آموزش موسسه

 جهاد دانشگاهی هرمزگاندانشگاه علمی و کاربردی 
های ارتباط با مشتری، های پرداخت الکترونیکی، سیستمکارورزی، سیستم

 استراتژیکمدیریت فناوری اطالعات، مدیریت 
 1394-95ترم اول 

 دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قشم

ای و کارگاه، بانک های چندرسانهپایگاه داده و آزمایشگاه، محیطکاربینی، 

هارت مذاکره، م کاربردی، اصوووول و فنون  لهاطالعاتی  یابی و های مسوووا

گیری، آرگونومی کار با کامپیوتر)ایمنی و بهداشوووت محیط کار(، تصووومیم

 2ای شهرداری، کنترل پروژه، کارورزیوژه خدمات رایانهپر

 1394-95ترم اول 

 کاربرد آموزش و پژوهش استانداری هرمزگاندانشگاه علمی
یک،  جارت الکترون عات، کنترل پروژه، ت ناوری اطال یت ف مدیر کاربینی، 

 نویسیگزارش
 1394-95ترم اول 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس
ای، گرافیک های چندرسووانه، مباحث ویژه، محیط2و1افزار نرممهندسووی 

 کامپیوتری، کارآموزی و پروژه
 1394-95ترم اول 

 1394ترم تابستان  مدیریت فناوری اطالعات کاربرد آموزش و پژوهش استانداری هرمزگاندانشگاه علمی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس
، کارآموزی و ایهای چندرسووانهگرافیک، محیط، 2و  1افزار مهندسووی نرم

 پروژه
 1394ترم تابستان 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس
، مهندسووی اینترنت، مباحث ویژه، 2و  1افزار مباحث ویژه، مهندسووی نرم

 ، کارآموزی و پروژهگرافیک، مدیریت فناوری اطالعات
 تاکنون 1393از 

 بندرعباس 2اداره آموزش و پرورش ناحیه 

، «هوشمندسازی مدارس»ی ضمن خدمت فرهنگیان با عنوان مدرس دوره

شی با  40به مدت  ستان نمونه 480ساعت آموز شهید هنرجو، در هنر ی 

 اسحق دارا

 1394ماه فروردین

 1393-94دوم  ترم مبانی رایانه دانشگاه علوم قرآنی بندرعباس

 دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قشم
نرم افزار، فناوری اطالعات، تجارت الکترونیک، فناوری اطالعات مهندسووی 

 ریزی شهریدر برنامه
 1393-94دوم  ترم
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 1393ترم تابستان  سازی کامپیوترییههای خبره، نماهوش مصنوعی، سیستم نکاربرد آموزش و پژوهش استانداری هرمزگادانشگاه علمی

 1392-93دوم  ترماز  افزارنویسی شیمگرا، مدیریت استراتژیک، مهندسی نرمداده، برنامهپایگاه هرمزگانجهاد دانشگاهی دانشگاه علمی و کاربردی 

 1392-93دوم  ترم داده، مدیریت خدمات فناوری اطالعات، مدیریت ارتباط با مشتریپایگاه کاربرد آموزش و پژوهش استانداری هرمزگاندانشگاه علمی

 پردیس معمارموسسه آموزش عالی آزاد 

عام  پیشرفته شده سرفص  مصوب درس سیستمهای توزیعدرس سیستم

های فراگیر افزار پیشرفته برای م طع کارشناسی ارشد دورهو مهندسی نرم

 نوردانشگاه پیام

 17/07/1392از 

 10/07/1392از  های فناوری اطالعاتمدیریت فناوری اطالعات، مدیریت پروژه کاربردی علوم و پژوهش استانداری هرمزگاندانشگاه علمی

 01/07/1392از  مبانی و کاربرد رایانه دانشگاه علوم قرآنی بندرعباس

 18/06/1392از  HITی نویسی پیشرفته رشتهکارآموزی، بخش برنامه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  20/06/1391از  ، کارآموزی و پروژه2و  1افزار مباحث ویژه، مهندسی نرم دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

 26/06/1392از  ای کامپیوتری فنی و حرفهی دروس تخصصی رشتهکلیه ای شهید اسحق داراهنرستان فنی و حرفه

 28/1/1392 گرافیک کامپیوتری ای خاتم ا نبیامهنرستان فنی و حرفه

 1/11/1391از  عام افزار و سیستممهندسی نرم مباحث ویژه، ای دخترانه فاطمیه بندرعباسدانشکده فنی و حرفه

 1/7/1391از  مبانی و کاربرد رایانه دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی بندرعباس

 25/6/1391از  افزارمهندسی نرم ای دخترانه فاطمیه بندرعباسدانشکده فنی و حرفه

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرمز
شرفتهبرنامه سی پی سی نرمبرنامه، 2و1نوی ستمی، مهند سی سی  افزار، نوی

 های کامپیوتریشبکه
 1/11/1390از 

 1390از مهرماه  کاربرد کامپیوتر در مدارس هوشمند دانشگاه جامع پیامبر اعظم تربیت معلم واحد شهید بهشتی 

 1390از مهرماه  اجتماعیکاربرد کامپیوتر در علوم  دانشگاه جامع پیامبر اعظم، تربیت معلم واحد شهید باهنر 

 1390از مهرماه  کاربرد کامپیوتر )سمپاد( بندرعبّاس-شهید ح انی-دبیرستان تیزهوشان

 1390از مردادماه  نویسی میکروکنترلرهارباتیک و الکترونیک، برنامه دبیرستان تیزهوشان بندرعبّاس

 دانشگاهپیام نور مرکزبندرعبّاس

سازی، برنامه ستند سی م ستمنوی سی شرفته،  سی نرمپی افزار، عام ، مهند

ستم سی صول  شبیها ستمهای کامپیوتری،  سی های کامپیوتری، سازی 

ها، گرافیک کامپیوتری، مبانی سوووازمان و مدیریت، شوووبکه دادهپایگاه

 هاکامپیوتری و طراحی و تحلی  الگوریتم

 89تابهمن 88 تیر

 مهندسی شهید کرانی بندرعبّاس-دانشکده فنی
ستم بازیابی وذخیره ها،دادهیگاهپا سی عام ، گرافیک کامپیوتری، اطالعات، 

 هانویسی پیشرفته و ساختمان دادهسازی، برنامهاصول برنامه
 89تا مهر 87بهمن 

 1388ماه دی «آموزش طراحی گرافیکی»مدرس دوره ضمن خدمت فرهنگیان با عنوان  بندرعباس 2اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 بندرعباس 2اداره آموزش و پرورش ناحیه 
اسوووتفاده از تکنولوژی » مدرس دوره ضووومن خدمت فرهنگیان با عنوان 

 «آموزشی
 1387ماه بهمن

 88تا بهمن 88تیر مدرس دروس تخصصی کامپیوتر بندرعبّاس ICTمرکز 

 90تا تیر 89مهر مدرس کامپیوتر دبیرستان غیر دولتی نور بندرعبّاس

 1391تا 1387 ای رشته کامپیوتری دروس تخصصی فنی و حرفهمدرس کلیه ح انی بندرعبّاسهنرستان شهید 

 88تا تیر 86مهر ای رشته کامپیوتری دروس تخصصی فنی و حرفهمدرس کلیه هنرستان غیرانتفاعی شریف بندرعبّاس

 86تا تیر 84مهر کارگاهمدرس کامپیوتر و مسئول  )سمپاد( -شهید ح انی بندرعبّاس–دبیرستان تیزهوشان 

 90تا تیر  89مهر  نوین یآموزشهای روش تدریس و شیوهمدرس  مدرسه راهنمایی سما وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی

 88تا تیر  87مهر  ریاضی م طع راهنمایی مدرسه راهنمایی شهید بهشتی گچین

 84تا تیر  83مهر  مدرس کامپیوتر مدرسه راهنمایی نمونه جامعه الصادق بندرعبّاس
 

 

 های ضمندوره(خدمتTraining Courses) 

 ردیف
No. 

 کد
Code 

 سال
Year 

 تاریخ
Date 

 عنوان
Title 

 محل
Location 

 ویژگی
Attribute 

 نمره
Grade 

 ساعت
Time 

1  94091522 1394 

 17/09/1394 آغاز

سازی با نویسی و نمایهفهرست

 WORDافزار استفاده از نرم

مرکز آموزش و 

های پژوهش

توسعه و 

 نگریآینده

مشترک 

 اداری
- 4 

 17/09/1394 پایان

 30/10/1394 صدور

2  94091523 1394 

 17/09/1394 آغاز

نویسی کارگاه آیین نگارش و درست

 ها و مکاتباتنامهدر پایان

مرکز آموزش و 

های پژوهش

توسعه و 

 نگریآینده

مشترک 

 اداری
- 4 

 17/09/1394 پایان

 30/10/1394 صدور

 4 - تدوین پروپوزال 16/09/1394 آغاز 1394 94091519  3
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مرکز آموزش و  16/09/1394 پایان

های پژوهش

توسعه و 

 نگریآینده

مشترک 

 30/10/1394 صدور اداری

4  943015197 1394 

 17/09/1394 آغاز

 آموزش کتاب کار داوطلبی

 هالل جمعیت

 استان احمر

 هرمزگان

 19/09/1394 پایان 12 - عمومی

 12/09/1394 صدور

5  943015197 1394 

 09/09/1394 آغاز
های جذب منابع مالی و روش

 داوطلبی

 هالل جمعیت

 استان احمر

 هرمزگان

 14/09/1394 پایان 15 - عمومی

 12/09/1394 صدور

6  943015197 1394 

 09/09/1394 آغاز
های مدیریت داوطلبان در فعالیت

 بشر دوستانه

 هالل جمعیت

 استان احمر

 هرمزگان

 14/09/1394 پایان 24 - عمومی

 12/09/1394 صدور

7  944015197 1394 

 15/09/1394 آغاز
 صلیب المللیبین نهضت با آشنایی

 سرخ

 هالل جمعیت

 استان احمر

 هرمزگان

 16/09/1394 پایان 10 - عمومی

 12/09/1394 صدور

8   1394 

 24/08/1394 آغاز

 آشنایی با علم و فناوری نانو

 17هنرستان 

 2شهریور ناحیه 

 بندرعباس

علمی 

 ترویجی
 24/08/1394 پایان 5 

  صدور

9   1394 

 20/07/1394 آغاز

 (#C)2سازی برنامه
آموزش و وزارت 

 پرورش

تخصصی 

 شغلی
  پایان 40 

  صدور

10  92002566 1393 

 – مدارس هوشمندسازی راهبری 15/11/1393 آغاز

 و آموزگاران،دبیران) م دماتی مرحله

 (آموزشی هایدوره هنرآموزان

هنرستان شهید 

 2دارا ناحیه 

 بندرعباس

تخصصی 

 شغلی
 25/12/1393 پایان 40 20

 31/01/1394 صدور

11  94005628 1393 

 26/09/1393 آغاز

 صالحین طیبه شجره طرح با آشنایی

سالن اجتماعات 

 2ناحیه 

 بندرعباس

 05/10/1393 پایان 12 20 عمومی

 30/01/1394 صدور

12  92002565 1393 

 -مدارس هوشمندسازی راهبری 23/12/1393 آغاز

 و پایه مدیران) پیشرفته مرحله

 وکارشناس کارشناس و میانی

 پرورشی( و آموزشی مسئول

سالن فناوری 

 اداره ک 

تخصصی 

 شغلی
20 42 

 28/12/1393 پایان

 25/12/1393 صدور

13  92003074 1393 

 تدریس روش و بررسی، تحلی  29/08/1393 آغاز

 متوسطه« #Cسازیافزار برنامهنرم»

 مبانی بازآموزی و ایحرفه و فنی

 علمی آن

هنرستان شهید 

 2دارا ناحیه 

 بندرعباس

تخصصی 

 شغلی
20 32 

 07/09/1393 پایان

 14/12/1393 صدور

14  92000515 1392 

 21/10/1387 آغاز
 طراح مهارت استاندارد تحلی 

 ایرایانه گرافیک
 بندرعباس

تخصصی 

 شغلی
 24/10/1387 پایان 32 18

 01/07/1392 صدور

15  92001409 1387 

 تدریس و روش بررسی، تحلی  25/12/1387 آغاز

 و فنی متوسطه "عام سیستم"

 مبانی علمی آن و بازآموزی ایحرفه

 بندرعباس
تخصصی 

 شغلی
 12/12/1387 پایان 40 17

 31/02/1388 صدور
 

 الووموولوولوویهووای موولووی و بوویوونکووموویووتووههوواا هوواا اتووحووادیووهعضوووویووت در سوووازمووان 

(Membership In Organizations, Unions, National And International Committees) 

 نام سازمانا اتحادیها انجمن 
Organization, Union, Association 

 زمان فعالیت
Time Activity 

 شرح فعالیت
Description 

 عضویت تاکنون 01/11/1395از  خانه نخبگان علمی بسیج

 عضویت و همکاری تاکنون 01/06/1394از   ای و کارودانش حرفهموزشی فنیهای آگروهکامپیوتر در سرگروه 

 عضویت و همکاری تاکنون 22/07/1394از  عضو شورای آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی استانداری هرمزگان

 عضویت و همکاری تاکنون 1392 ازسال اسالمی آزاد دانشگاه جوان گرانپژوهش باشگاه
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 عضویت و همکاری تا کنون 1391از سال  سازمان بسیج اساتید

 عضویت و همکاری تاکنون 13/11/1391از تاریخ  انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

 عضویت و همکاری تاکنون15/11/1391از تاریخ  انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 عضویت و همکاری تاکنون 30/8/1391از  علوم شناختی ایران انجمن

 عضویت و همکاری تاکنون 30/9/1391از  http://socialmedia.irگران رسانه اجتماعی انجمن پژوهش

 عضویت و همکاری تاکنون 1390از  eng.com-http://www.iranباشگاه مهندسان ایران، 

 عضویت و همکاری تاکنون 1/10/1390از  تکنیک(صنعتی امیرکبیر)پلیانجمن مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه 

 ITعضویت در بخش  تاکنون 1/4/1389از  پردازان رمزینهسازمان مردم نهاد)سمن( ایده

 مدیریت بخش آموزش تاکنون 1/6/1389از  پارسیشرکت ایده پردازان جوان 

 ITعضویت و مشاور  تاکنون 1/9/1388از  (NOFAانجمن متخصصان ایران)

 عضویت، دبیر، نایب دبیر 1/10/1386تا  1/10/1383از  شورای دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد بندرعباس

 مدیر انجمن 1/4/1384تا  23/11/1383از  P30Worldنویسی انجمن برنامه

 عضویت و همکاری 1380 های اسالمی دانشگاه هرمزگاناتحادیه انجمن

 عضویت و همکاری تاکنون 1378از سال  سازمان ملی جوانان هالل احمر

 عضویت 1382تا  1378از سال  آموزیسازمان بسیج دانش

 عضویت تا کنون 1373از سال  سازمان بسیج محالت، پایگاه جواد ا ئمه
 

 

 (تألیفا ترجمه و گردآوریWriting, Translating And Compiling) 

 پژوهش
Research 

 نگارش وضعیت
Writing Status 

 شرح
Description 

 بازنگریآخرین
Latest 

Review 

 کتاب

Book 

 24/04/1392 ی کیمیز دالکیر، نشر الزویرترجمه کتاب مدیریت دانش، نوشته اتمام ترجمه

 JavaScript. 24/2/1390ترجمه کتاب آموزش کاربردی  7از  3کار فص  نیمه تمام، پیشرفت 

 15/5/1390 5نسخه HTMLترجمه کتاب آموزش کاربردی  7از  3نیمه تمام، پیشرفت کار فص  

 JQuery 26/6/1390ترجمه کتاب  8از  5نیمه تمام، پیشرفت کار فص  

اتمام ترجمه، در مرحله ویرایش و 

 بازنگری

 ( جلد سومE-Learningکتاب آموزش الکترونیکی)ترجمه 
10/12/1391 

 10/12/1391 ( جلد چهارمE-Learningترجمه کتاب آموزش الکترونیکی) گذاریاتمام ترجمه، در مرحله مرجع

 10/12/1391 ( جلد دومE-Learningترجمه کتاب آموزش الکترونیکی) اتمام ترجمه، اتمام بازبینی اولیه

نیمه تمام، پیشرفت فص   تالیف کتاب،

 17از 5

 افزار با کاربردهای عملیتالیف کتاب مهندسی نرم
30/10/1391 

 5/12/1391 ( جلد اولE-Learningترجمه کتاب آموزش الکترونیکی) صفحه( 76ترجمه کتاب، آماده چاپ )

 Weka 10/2/1391کاوی افزار دادهتالیف کتاب آموزش نرم صفحه( 71تالیف کتاب، آماده چاپ )

 نامه تالیفیدرس
Textbook 

Compilations 

 نامهاتمام درس
ای)با چندرسوووانه نامه کارشوووناسوووی، درس محیطدرس تالیف

 نگرشی کاربردی(
10/04/1394 

 در دست نگارش
ای)با تمرکز بر نامه کارشناسی، درس گرافیک رایانهتالیف درس

OpenGL) 
20/12/1393 

نیاز به بخش،  3در  9اتمام فص  

 بازنگری

 نامه کارشناسی، درس مباحث ویژه در علوم رایانهتالیف درس
27/07/1392 

 در دست نگارش
)با 1افزارنامه کارشوووناسوووی، درس مهندسوووی نرمتالیف درس

 رویکردی کاربردی(
25/09/1392 

 نامهاتمام درس
)مهندسی 2افزارنامه کارشناسی، درس مهندسی نرمتالیف درس

 ها(نیازمندی
21/02/1393 

 نامهاتمام درس
نامه کارشووناسووی ارشوود، درس مهندسووی تالیف و ترجمه درس

 افزار(افزار پیشرفته)با تمرکز بر معماری نرمنرم
20/09/1392 

 نامهاتمام درس
عام  نامه کارشناسی ارشد، درس سیستمتالیف و ترجمه درس

 شده(توزیعهای پیشرفته)با تمرکز بر سیستم
05/09/1392 

 درس دست ویرایش

نامه کارشوووناسوووی، درس کاربرد رایانه در فرآیند تالیف درس

آموزش با نگرش کاربردی، به سوووفارش دانشوووگاه فرهنگیان 

 پردیس شهید بهشتی بندرعباس

15/9/1391 
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Abdollahi, Mostafa; Shayesteh, Mohammad; Zakeri, Safoora; Mohammad Pour, 
Mohammad Hassan, "Power System Reconfiguration for Loss Reduction", Applied 

1393 

Feb. 2014 

http://socialmedia.ir/
http://www.iran-eng.com/
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mathematics in Engineering, Management and Technology 2014, The special issue in 
Management and Technology (Feb. 2014):1031-1035, www.amiemt-journal.com  

 نوو ووش در موو ووالووه

 یمشوووووووووووواوره)

نویسووووی و برنووامووه

 سازی الگوریتم(بهینه

Abdollahi, Mostafa; Shayesteh, Mohammad; Zakeri, Safoora; Mohammad Pour, 
Mohammad Hassan, “Effects of Reactive Load on the Large Signal Stability of Power 
System”, Mathematics in Engineering, Management and Technology 2014, The special 
issue in Management and Technology (Feb. 2014):1026-1030, www.amiemt-journal.com 

1393 
Feb. 2014 
 ن ش در م اله

 یمشاوره)

نویسی و برنامه

 سازی الگوریتم(بهینه

Abdollahi, Mostafa; Shayesteh, Mohammad; Zakeri, Safoora; Mohammad Pour, 
Mohammad Hassan, “Power System Reconfiguration for Dynamic Stability 
Improvement”, Mathematics in Engineering, Management and Technology 2014, The 
special issue in Management and Technology (Feb. 2014):1036-1040, www.amiemt-
journal.com 

1393 
Feb. 2014 
 ن ش در م اله

 یمشاوره)

نویسی و برنامه

 سازی الگوریتم(بهینه

، مجله چهارمین جشوونواره «های سوواحلی بندرعباسسووازی پارکپیشوونهاد توسووعه و بهینه»ح، محمِّدپور، م

 1384، 71پژوهشگران جوان، بخش م ا ت اجرایی برتر، صفحه 

1384 
 م اله در ن ش

 (ی اصلینویسنده)

 1383، 41، مجله اطالعات علمی، صفحه «ترانزیستور»ح، حیدری.ح، محمّدپور.م
1383 

 م اله در ن ش

 (گر اولپژوهش)

ده
 ش

ته
رف

ذی
پ

 

A
cc
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d
 

های هوشمند عوام  موف یت کلیدی در سیستم»، اهللمحمدپور، محمدحسن، د کی. هدایتشایسته، محمد، 

سب سعه)چالش«وکارک صی(، جهاد سازمانها و راهکارها در ، همایش ملی مدیریت تو صو های دولتی و خ

 .01/10/1395دانشگاهی واحد هرمزگان، بندرعباس، 

28/09/1395 
 م اله در ن ش

 (دومگر پژوهش)

 یوکار در فناورکسووب یهامهارت»محمدپور، محمدحسوون، خطیبی بردسوویری. عمید، شووایسووته، محمد، 

ها و راهکارها در همایش ملی مدیریت توسعه)چالش، «(رانیدر ا کیتجارت الکترون یمورد ۀ)مطالع اطالعات

 .01/10/1395های دولتی و خصوصی(، جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان، بندرعباس، سازمان

27/09/1395 
 م اله در ن ش

 (گر نخستپژوهش)

سن،  سیری. عمید، محمدپور، محمدح سته، محمد، خطیبی برد ، «کارها(ها و راهمدیریت دانش)چالش»شای

های دولتی و خصوصی(، جهاد دانشگاهی واحد ها و راهکارها در سازمانهمایش ملی مدیریت توسعه)چالش

 .01/10/1395هرمزگان، بندرعباس، 

25/09/1395 
 م اله در ن ش

 (گر سومپژوهش)

سن، د کی. هدایت شبکه»اهلل، محمدپور، محمدح شنهادی برای مدیریت دانش در  ، «ی اجتماعیچرخه پی

های نوین پژوهشوووی در مهندسوووی برق و علوم کامپیوتر، دانشوووگاه تهران، تهران، المللی یافتهکنفرانس بین

 .27/05/1394، 67، صفحه 456شماره 

19/06/1394 
 موو ووالووه در نوو ووش

ست و پژوهش) گر نخ

نده هاد ده ی پیشووون

 (چرخه

 ایران بومی مسکن هایویژگی بررسی»زراعی. سحر، روحانی پاشاکی. شهاب آدرین، محمدپور. محمدحسن، 

های علوم و ، هشووتمین سوومپوزیمِ پیشوورفت«مرطوب)مطالعه موردی شووهرسووتان بندرلنگه( و گرم اقلیم در

تکنولوژی، همایش ملی معماری، شووهرسووازی و توسووعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شووهر پایدار، 

 .05/10/1392موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، 

05/10/1392 
 موو ووالووه در نوو ووش

جام برداشووووت و ) ان

صری ها، سازی نمونهب

بی  بررسوووی و ارزیووا

وجو هووا بووا پرسداده

 (دادهنویسی در پایگاه
 بر تمرکز الکترونیکی)با آموزش در سووازیمدل هایروش بررسووی»موحدنیا، آیدا، محمدپور، محمدحسوون، 

و تکنولوژی، همایش ملی مهندسی کامپیوتر  های علوم، هشتمین سمپوزیمِ پیشرفت«راهبردی( ریزیبرنامه

شبکه سعه پایدار با محوریت  ستمهای کامپیوتری، مدلو تو سی سه آموزش عالی سازی و امنیت  س ها، مو

 .28/09/1392خاوران، مشهد، 

28/09/1392 
 م اله در ن ش

 (گر دومپژوهش)

، م اله برتر و نفر اول «های اجتماعیشبکهمروری بر »اهلل، زراعی سارا، محمدپور، محمدحسن، دلّاکی، هدایت

سیبدر همایش منط ه ضای مجازی، منط ه ای خانواده و آ سی ف سالمی، بندرعباس، 15شنا شگاه آزاد ا دان

29/07/1392. 

29/07/1392 
 موو ووالووه در نوو ووش

گوور اول، پووژوهووش)

های بررسوووی شوووبکه

طرح و  م عی  تمووا ج ا

ها و بررسووی آسوویب

 (هافرصت

حموودحسوووون، م پور.  حموود  Overview of History and Development of Social Network“ م

Sites(SNSs)” پذیرفته شوووده در نخسوووتین کنفرانس ابعاد زندگی دوم، پژوهشوووکده فناوری اطالعات و ،

 .1391ارتباطات جهاد دانشگاهی، اسفندماه 

01/12/1391 
 موو ووالووه در نوو ووش

مرور -گر اولپژوهش)

جزئی بر روی بیش از 

اجتماعی شووبکه 100

 (مطرح

http://www.amiemt-journal.com/
http://www.amiemt-journal.com/
http://www.amiemt-journal.com/
http://www.amiemt-journal.com/
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، پذیرفته شووده در ”Review of Social Network Sites(Trends & Events)“محمدپور. محمدحسوون، 

 .1391ماه ها و مسای  اجتماعی ایران، بهمنکنفرانس رسانه

، پذیرفته شووده در «های اجتماعی سووازمانیکشووف دانش به کمک تحلی  شووبکه»محمدپور. محمد حسوون، 

 . 1391های برتر، آذرماه ی ملی ایدهجشنوارهدهمین 

01/09/1391 
 موو ووالووه در نوو ووش

مرور -گر اولپژوهش)

ندها  جزئی بر روی رو

های کلیدی و توسووعه

های اجتماعی، شووبکه

از آغوواز تووا توواریووخ 

 (پژوهش

ام
قد

ت ا
دس

در
 

W
ai

te
d

 

 1395 «(هاتمیالگورها و )مدل  یشبکه اجتماع یهاتیاعتماد در سا یبندرتبه»ح، محمّدپور، م

ی های موجود در حوزهالگوریتم ای مروری که در آن کلیهم اله -."Clustering Algorithms: Taxonomy"ح، محمّدپور.م

شه ستهبندی به تفکیک کاربرد در حوزهخو سب در های مختلف د ص  این پژوهش به مح  ان در انتخاب الگوریتم منا ست. حا شده ا بندی 

 -ی استخراج دانش کمک خواهد نمود.مرحله

1392 
 موو ووالووه در نوو ووش

 (گر اولپژوهش)

پور.م حمّوود  Information and Knowledge Mining: Methods and Algorithms(Focused"، حم

Clustering Algorithm"- 
1391 

له -"Knowledge Extraction in Social Annotations"ح، محمّدپور، م به بررسوووی در این م ا ای قصووود داریم 

شیهروش ستخراج دانش از حا سیهای ا شیهنوی سیهای اجتماعی بپردازیم. این حا شدت ها با توجه به انگیزشی و رایگان بودنِ آننوی ها، به 

 -آفرین هستند ی دانش و دانشتاییدکننده
1390 
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 1392 .1392، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس، مهرماه «هاریزی راهبردی در سازمانبرنامه»ح، دپور.ممحمّ

، دانشگاه آزاد اسالمی واحد «ی نظامیپذیری آن در حوزهکاربرد ها ومعرفی برترین سایبرگ»ح، محمّدپور.م

 .1392بندرعباس، مهرماه 
1392 

 1392 .1392، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس، مهرماه «های زندهابُرانسان و سایبورگ»ح، محمّدپور.م

 1392 .1392، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس، مهرماه «بررسی روندهای تعام  انسان و رایانه»ح، محمّدپور.م

، آزمایشووگاه آموزش «های موتور جسووتجوکاوی وب در یافتههای متنپذیری الگوریتمم یاس»ح، محمّدپور،م

 .1391الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آذرماه 
1391 

 1389 .1389، کانون رباتیک خلیج فارس، مردادماه «آموزش الکترونیک ربات»ح، محمّدپور.م

 1389 .1389، کانون رباتیک خلیج فارس، مردادماه «AVRآشنایی با میکروکنترلرهای »ح، محمّدپور.م

، کانون رباتیک خلیج فارس، مردادماه «CodeVisionAVRدر محیط Cنویسووی آموزش برنامه»ح، محمّدپور.م

1389. 
1389 

فارس، «AVR Studioدر محیط Assemblyنویسوووی آموزش برنامه»ح، محمّدپور.م یک خلیج  بات کانون ر  ،

 .1389مردادماه 
1389 

 1389 .1389، کانون رباتیک خلیج فارس، مردادماه «کاری مداراتنکات لحیمآموزش و »ح، محمّدپور.م

 1389 .1389، کانون رباتیک خلیج فارس، مردادماه «PCBسه شیوه سنتی ساخت مدار »ح، محمّدپور.م

 1389 .1389، کانون رباتیک خلیج فارس، مردادماه «AVR Studioآموزش محیط »ح، محمّدپور،م

 1389 .1389، کانون رباتیک خلیج فارس، مردادماه «CodeVisionAVRآموزش محیط »ح، محمّدپور،م
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شگاه صنعتی «های کاوش اطالعات و دانشها و الگوریتمروش»ح، محمّدپور.م ، سمینار کارشناسی ارشد دان

 استاد سمینار دکتر عنایت پورمظفری. امیرکبیر، استاد مشاور دکتر احمد کاردان،
1390 
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نویسووی )با تمرکز بر حاشوویههای اجتماعیخودکارسووازی فرایند مدیریت دانش در شووبکه»ح، محمّدپور.م

-.20/9/1391، پروژه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استاد راهنما دکتر احمد کاردان،«اجتماعی(

 -ی غیررسمیارایه

1391 
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 1392 .1392، «افزارافزارهای مهندسی نرمنرم»ی آموزشی، ح، لوح فشردهمحمّدپور. م

 1389 .1389، «ترافیک با فنون هوش مصنوعیسازی شبیه»ی آموزشی، ح، لوح فشردهمحمّدپور. م

 1388 .1388، «ها در برنامه نویسیساختان داده»ی آموزشی، ح، لوح فشردهمحمّدپور. م

 SQL» ،1388. 1388ها با دادهآموزش پایگاه»ی آموزشی، ح، لوح فشردهمحمّدپور. م

 Access» ،1388. 1388ها با دادهآموزش پایگاه»ی آموزشی، ح، لوح فشردهمحمّدپور. م
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 1390 .1390، «های مسیریاب)ویژه مبتدیان(طراحی ربات»ی آموزشی، ح، لوح فشردهمحمّدپور. م

 1388 .1388، «ایحرفهوآموزان سال سوم کامپیوتر فنییار دانشکمک»ی آموزشی، ح، لوح فشردهمحمّدپور. م

 1387 .1387، «ایحرفهوآموزان سال دوم کامپیوتر فنییار دانشکمک»ی آموزشی، لوح فشرده ح،محمّدپور. م
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 1387 .1387، «نیم؟کچگونه پژوهش »ی آموزشی، ح، لوح فشردهمحمّدپور. م

ی مدیریت پروژه کتابخانه جامع برا MS Projectآموزش کاربردی»ی آموزشووی، ح، لوح فشووردهمحمّدپور. م

 .1387، «بندرعبّاس
1387 

 1386 .1386، «یار دبیران ریاضی م طع راهنماییکمک»ی آموزشی، ح، لوح فشردهمحمّدپور. م

 های پژوهشیطرح

Research Projects 

ای استان کل فنی و حرفهاداره

 هرمزگان

 هیبشنرم افزارها با  دیو تول ی)طراح یآموزش تیریسامانه مد

ش یسازها ستا یآموز سعه آموزش ها یدر را  یمهارت یتو

 (یمجاز

 1395آغاز 

 -پایان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بندرعباس

های اجتماعی پیشوونهاد چرخه مدیریت دانش برای شووبکه

سووازی طرح سووازی و بومیسووازی، کاربردیآموزشووی )پیاده

 پژوهشی گذشته(

 1395آغاز 

 -پایان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بندرعباس

که یت دانش در شوووب مدیر هادی برای  های چرخه پیشووون

 اجتماعی

 1393آغاز 

 1394پایان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بندرعباس

 س،بندرعبا اسالمی آزاد دانشگاه رباتیک، کارگاه تجهیز طرح

 نامهتفاهم بستن درمرحله

 1393آغاز 

 1393پایان 

دانشگاه جامع علمی کاربردی 

 شهرداری قشم

ریزی راهبردی دانشوووگاه جامع علمی و تدوین سوووند برنامه

 کاربردی شهرداری قشم
 1394آغاز 

های  آموزشیا نامهتفاهم

 پژوهشی و شغلی

s Education, 1MOU

Research & 
Business 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه علمی کاربردی شهرداری 

 قشم

 مخاطب اول: دانشگاه شهرداری قشم

 پارسی پردازان جواندوم: شرکت ایدهمخاطب 

 انشگاه دریزی راهبردی تدوین سند برنامه

1394 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه علمی کاربردی آموزش و 

 پژوهش استانداری هرمزگان

 مخاطب اول: دانشگاه آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان

 پارسی پردازان جوانمخاطب دوم: شرکت ایده

 کاربینی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسیدوره 
1394 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بندرعباس

 بنیانهای دانشمرکز رشد شرکت
http://www.iauba.ac.ir 

 بنیانهای دانشمخاطب اول: مرکز رشد شرکت

 پارسیپردازان جوان مخاطب دوم: شرکت ایده

 مراهی هوشمند آموزشیِ هسامانهطرح 
1393 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 بندرعباس

 بنیاد ملی نخبگان
http://www.bpj.ir 

 مخاطب اول: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی 

 اهلل د کیمخاطب دوم: محمدحسن محمدپور، هدایت

 کارگاه رباتیک)در سه فازِ توسعه(تجهیز طرح 
1392 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 پارک علم و فناوری هرمزگان
http://www.hmstp.ir/fa 

 مخاطب اول: مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری

 پارسی پردازان جوانمخاطب دوم: شرکت ایده

 ویلچرهای هوشمند برپاشوندهطرح 
1391 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 موسسه آموزش عالی پردیس معمار
http://www.pardismemari.com 

 مخاطب اول: موسسه آموزش عالی پردیس معمار

 مخاطب دوم: محمدحسن محمدپور

 رشته کامپیوترکارشناسی ارشد  آمادگی هایدوره
1390 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 موسسه آموزش عالی نیکان
http://www.nikan.ac.ir 

 مخاطب اول: دپارتمان فناوری اطالعات موسسسه نیکان

 مخاطب دوم: محمدحسن محمدپور

 مدتکوتاه های آموزشی تخصصیدوره
1389 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 جهاد دانشگاهی هرمزگان
http://jdhor.ac.ir 

 مخاطب اول: مرکز رشد جهاد دانشگاهی هرمزگان

 پردازان رمزینهمخاطب دوم: ایده

 های علمیآموزش به کمکِ گشت بخشیطرح کیفیت
1388 

 

 

 هووای عوولووموویعوولوومووی و ارایووه مووقوواالت و گووزارشهووای شووورکووت در رویووداد 

(Participation in scientific events and presentations of papers and scientific reports) 

 (Date)تاریخ (Title)عنوان

در تاریخ  بندرعباس،، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشووگاهی «فنون کسووب و کار در فناوری اطالعات»مدرس سوومینار آموزشووی با موضووو  

 ساعت. 3، به مدت 25/09/1395
25/09/1395 

                                                            
1Memorandum of Understanding 

http://www.iauba.ac.ir/
http://www.bpj.ir/
http://www.hmstp.ir/fa
http://www.pardismemari.com/
http://www.nikan.ac.ir/
http://jdhor.ac.ir/
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لغایت  11/12/1394یخ از تار، سووما بندرعباسبسوویج اسوواتید کشووور، مح  برگزاری دانشووگاه نگاری فرهنگی، دوره عمومی پیوسووتشوورکت در 

 ساعت. 28به مدت  13/12/1394
25/01/1395 

ضمن خدمت  ستان هرمزگان، از تاریخ «داوطلبیآموزش کتاب کار »شرکت در دوره  به  19/09/1394لغایت  17/09/1394، جمعیت هالل احمر ا

 ساعت. 12مدت 
12/09/1394 

لغایت  09/09/1394، جمعیت هالل احمر اسوووتان هرمزگان، از تاریخ «های جذب منابع مالی و داوطلبیروش»شووورکت در دوره ضووومن خدمت 

 ساعت. 15به مدت  14/09/1394
12/09/1394 

لغایت  09/09/1394، جمعیت هالل احمر استان هرمزگان، از تاریخ «های بشر دوستانهمدیریت داوطلبان در فعالیت»شرکت در دوره ضمن خدمت 

 ساعت. 24به مدت  14/09/1394
12/09/1394 

ضمن خدمت  ضت بین»شرکت در دوره  شنایی با نه سرخآ صلیب  ستان«المللی  لغایت  15/09/1394هرمزگان، از تاریخ  ، جمعیت هالل احمر ا

 ساعت. 10به مدت  16/09/1394
12/09/1394 

ضمن خدمت و مدرس  ست»شرکت در دوره  سی و نمایهفهر ستفاده ازسازی م ا ت نوی سبت هفته«Office Word 2016افزار نرم با ا ی ، به منا

سن محمدپور، پژوهش، آموزش و پرورش هرمزگان با همکاری دفتر آموزش و پژوهش  ستانداری هرمزگان، مدرس دکتر عابدینی، مهندس محمدح ا

 .94091522، کد دوره: 17/09/1394

30/10/1394 

ی پژوهش، آموزش و پرورش هرمزگان با همکاری دفتر آموزش ، به مناسبت هفته«نویسیاصول نگارش علمی و م اله»شرکت در دوره ضمن خدمت 

 .16/09/1394ر سماوی، و پژوهش استانداری هرمزگان، دکت
16/09/1394 

ی پژوهش، آموزش و پرورش ، به مناسووبت هفته«ها و مکاتباتنامهنویسووی در پایانکارگاه آیین نگارش و درسووت»شوورکت در دوره ضوومن خدمت 

 .94091523ره: ، کد دوساعت 4به مدت  16/09/1394هرمزگان با همکاری دفتر آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان، دکتر انصاریان، 
30/10/1394 

ی پژوهش، آموزش و پرورش هرمزگان با همکاری دفتر آموزش و پژوهش ، به مناسوووبت هفته«تدوین پروپوزال»شووورکت در دوره ضووومن خدمت 

 .9409519ساعت، کد دوره:  4به مدت  16/09/1394استانداری هرمزگان، دکتر انصاریان، 
30/10/1394 

ی پژوهش، آموزش و پرورش هرمزگان با همکاری دفتر ، به مناسبت هفته«های علمیها و متننگارش ادبی در م اله»شرکت در دوره ضمن خدمت 

 .16/09/1394آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان، دکتر انصاریان، 
16/09/1394 

های پژوهشوووی در عم (، بندرعباس)کاربسوووت یافته 2های برتر فرهنگیان در حوزه آموزش و پرورش ناحیه نامهشووورکت در اولین جشووونواره پایان

 .9:00ساعت  15/09/1394شنبه، یک
15/09/1394 

ستان  صحرائیان، هنر سروش  شنایی با علم و فناوری نانو، مدرس  سمینار ترویجی آ سرای و یت اداره آموزش و شهریور، پژوهش 17شرکت در 

 24/08/1394بندرعباس،  2پرورش ناحیه 
24/08/1394 

 16/08/1394 16/08/1394، طوبی سرایفرهنگ ،بندرعباس در دریا محیطی زیست آلودگی بررسی نشست اولین در شرکت

 19/06/1394 .19/06/1394های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران، المللی یافتهارایه شفاهی م اله در کنفرانس بین

شی در دان سالمی با عنوان ارایه طرح پژوه شنهاد چرخه»شگاه آزاد ا شبکهپی سازمانیی مدیریت دانش در  ، تاریخ 01/08/1393، «های اجتماعی 

 با ارایه یک م اله در کنفرانس ملی 30/03/1394پایان طرح 
1394 

 1393 1392-93د اسالمی، ای در دانشگاه آزاارایه م اله در نوزدهمین دوره مساب ات سراسری قرآن و عترت، کسب رتبه برتر منط ه

طبق شووماره  30/08/1393لغایت  29/08/1393از تاریخ  92003074، با کد «#Cسووازی افزار برنامهنرم»شوورکت در دوره آموزشووی ضوومن خدمت 

 بندرعباس. 2، هنرستان دارا آموزش و پرورش ناحیه 23/07/1393مورخ  60/39/26/5000مجوز 
1393 

و به امضای دکتر محسن 27/08/1393ساعت، در تاریخ  5مدت کنگره علمی امام سجاد) (، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، اخذ گواهی حضور در 

ا سووالم حسوون ده انی)معاون هماهنگی دانشووگاه آزاد اسووالمی(، دکتر مهدی باقری)سوورپرسووت دانشووگاه آزاد اسووالمی واحد بندرعباس( و حجت

 درعباس(زارعی)رئیس دفتر فرهنگ واحد بن

1393 

شتمین شرفت سمپوزیمِ ارایه م اله در ه سازی معماری، ملی همایش تکنولوژی، و علوم هایپی سعه و شهر  تا بومی معماری از محوریت با پایدار تو

 05/10/1392 مشهد، خاوران، عالی آموزش موسسه پایدار، شهر
1392 

 کامپیوتری، هایشبکه محوریت با پایدار توسعه و کامپیوتر مهندسی ملی همایش تکنولوژی، و علوم هایپیشرفت سمپوزیمِ ارایه م اله در هشتمین

 28/09/1392 مشهد، خاوران، عالی آموزش موسسه ها،سیستم امنیت و مدلسازی
1392 

 1392 )دریافت گواهی م اله(1392مهرماه  29شناسی فضای مجازی، ای خانواده و آسیبارایه م اله در همایش منط ه

 1392 1392ها در حوزه تحلی  شبکه اجتماعی، جنگ نرم و امنیت سایبر، شهریورماه دعوت شده در سومین همایش توانمندسازی سمن

و به امضای دکتر حسین  30/07/1392ساعت در تاریخ  2، مدت 10400دوره آکادمی تخصصی مدیریت استراتژیک، با شناسه نامه پایاناخذ گواهی

 یاریگرروش
04/08/1392 

سه اخذ گواهی شنا شی، با  ضمن خدمت دوره تکنولوژی آموز صور میمنه 01/08/1392ساعت در تاریخ  8، مدت 9281201نامه  ضای من و به ام

 مدیرک  دفتر آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان
26/08/1392 

 1392 1392تیرماه نیت سایبر، ها در حوزه تحلی  شبکه اجتماعی، جنگ نرم و امدومین همایش توانمندسازی سمن

سه نامه پایاناخذ گواهی شنا شگاه جامع امام حسین) (، با  شی توانمندساز با عنوان جنگ نرم در دان  28/12/1391از تاریخ  90770021دوره آموز

رمانده دانشکده و پژوهشکده محمد نائینی)فواحد، با کسب نمره خیلی خوب و به امضای دکتر علی 2ساعت معادل  30، مدت 10/12/1391لغایت 

 منش)فرمانده دانشگاه جامع امام حسین(علوم اجتماعی و فرهنگی( و سرتیپ پاسدار دکتر حسین ظریف

30/12/1392 

 و به امضای علیرضا 29/08/1391ساعت در تاریخ  5، به مدت 2632/40مدت مالیات بر ارزش افزوده، به شماره نامه دوره آموزشی کوتاهاخذ گواهی

های تخصصی مالیات های تخصصی و ضمن خدمت دانشگاه علوم اقتصادی و محمدصالح مذنبی دبیر ستاد اجرایی دورهم صودی مدیر مرکز آموزش

 بر ارزش افزوده.

29/08/1391 
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 1391 1391شرکت در کارگاه جنگ نرم بسیج اساتید کشور، مح  برگزاری دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی بندرعباس، 

 1391 1391ها و مسای  اجتماعی ایران، دومین کنفرانس رسانه

 1391 1391پنجمین کنفرانس مدیریت دانش ایران، 

 1391 1391نخستین کنفرانس ابعاد زندگی دوم، پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی تهران، 

سری روبوکاپ  سرا ساب ات  سومین دوره م شرکت در  شکده فنی و حرفهگواهی  شیراز( سما)آموز سما  ، تیم رباتیک خلیج 1390آذرماه  3تا  1ای 

سما و امانفارس، لیگ ربات سری روبوکاپ  سرا ساب ات  سومین دوره م ضا قائدی دبیر اجرایی  ضای محمدر سیریاب، به ام شوا معاون های م اهلل پی

 آموزشی، پژوهشی و فرهنگی سازمان سما

03/09/1390 

سرپ ست گروه رباتیک خلیجمدرس و  سب رتبه اول ربات"جام رباتیک نادکو"ساعت آموزش(،  40فارس)تنها با کمتر ازر سیریاب، مجتمع ، ک های م

 1390شهریورماه25ها، بندرعبّاس، گفتگوی تمدن
1390 

 1389 1389 آذرماه 19 –هرمز اهلل دلّاکی، جزیره، مدرس: مهندس هدایت"هامورچه گروه سازیبهینه"دبیر سمینار، 

سی، تحلی  و روش تدریس اخذ گواهی ضمن خدمت دوره برر ستم»نامه  سطه فنی و حرفه« عام سی سه متو شنا ای و بازآموزی مبانی علمی آن، با 

سانی و خلی   25/12/1387لغایت  12/12/1387ساعت در تاریخ  40، مدت 92001409 سا ری رئیس گروه ارت ا علمی منابع ان صر  ضای نا به ام

 عمرانی رئیس سازمان آموزش و پرورش

31/02/1388 

 1383آذرماه  -و درجه عالی، یزد 100،کسب نمره "شیوه نوین پژوهش"شرکت در دوره آموزشی 

 25/09/1383لغایت  22/09/1383ساعت از تاریخ  12به مدت  25/322708به شماره « های عملی پژوهشروش»نامه کارگاه آموزشی اخذ گواهی

ا چهارمین جشنواره پژوهشگران جوان و کسب درجه عالی به امضای احمد شهسواری، رئیس سازمان آموزش و پرورش استان یزد و دبیر زمان بهم

 اجرایی چهارمین جشنواره پژوهشگران جوان

24/09/1383 

 1383 1383گران جوان کشور، ی کشور در طرح پژوهشی، چهارمین جشنواره پژوهشرتبه برگزیده

 1379 1379)سال جهانی ریاضیات(، 2000ل در المپیاد ریاضی در سال م ام او
 

 

 هوووای دریوووافوووتوووینووواموووههوووا و تشوووووویوووقتوووقووودیووورنووواموووه 

(Received a certificate of appreciation and encouragement) 

 عنوان
Title 

 سازمان اعطاکننده
Organization Name 

 نام و نام خانوادگی
Name & Family 

 سمت
Organizational position 

 تاریخ
Date 

 01/07/1383 رئیس انجمن حامد نوردی انجمن ادبی پایا ت دیرنامه

لوح ت دیر 

نمایندگی و نایب 

 دبیر شورای چهارم

 دانشگاه پیام نور استان هرمزگان
دکتر حمیدرضا عامری 

 سیاهوئی
 05/04/1384 رئیس دانشگاه

لوح ت دیر دبیر 

 شورای پنجم

نمایندگان دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز شورای 

 بندرعباس
 09/02/1385 شورای نمایندگان مجمع شورا

لوح ت دیر 

نمایندگی شورای 

 پنجم

شورای نمایندگان دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز 

 بندرعباس
 05/04/1385 شورای نمایندگان مجمع شورا

لوح ت دیر همایش 

 در آسمان خیال
 2رئیس اداره ناحیه زادهعباس امینی بندرعباس 2پرورش ناحیه اداره آموزش و 

14/12/1387 

 2009مارس  4

 2رئیس اداره ناحیه زادهعباس امینی بندرعباس 2اداره آموزش و پرورش ناحیه  ت دیرنامه
28/12/1387 

 2009مارس  18

 آموزش و پرورشرئیس سازمان  خلی  عمرانی سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان ت دیرنامه
25/01/1388 

 2009آپری   14

 2رئیس اداره ناحیه زادهعباس امینی بندرعباس 2اداره آموزش و پرورش ناحیه  ت دیرنامه روز معلم
06/02/1388 

 2009آپری   26

 رئیس هنرستان  عبدالرسول عبدلی ای شهید ح انیهنرستان فنی و حرفه ت دیرنامه
28/02/1388 

 2009می  18

 2رئیس اداره ناحیه زادهعباس امینی بندرعباس 2اداره آموزش و پرورش ناحیه  ت دیرلوح 
18/06/1388 

 2009سپتامبر  9

 2رئیس اداره ناحیه اصغر رنجبر بندرعباس 2اداره آموزش و پرورش ناحیه  ت دیرنامه روز معلم
04/02/1389 

 2010آپری   24

 12/02/1389 رئیس آموزشکده محمد قائدی پسران بندرعباس ایآموزشکده فنی و حرفه ت دیرنامه روز معلم

 12/02/1389 فرماندار بندرعباس زادهعباس امینی فرمانداری شهرستان بندرعباس ت دیرنامه روز معلم

 29/06/1389 شهردار بندرعباس زادهمحمدجواد سلطان شهرداری بندرعباس ت دیرنامه

 07/09/1389 2رئیس اداره ناحیه موسی عیدزاده بندرعباس 2اداره آموزش و پرورش ناحیه  لوح ت دیر
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لوح ت دیر برپایی 

 نمایشگاه شاهد
 07/11/1389 فرماندار بندرعباس زادهعباس امینی فرمانداری شهرستان بندرعباس

لوح ت دیر برپایی 

 نمایشگاه شاهد
 20/11/1389 2رئیس اداره ناحیه موسی عیدزاده بندرعباس 2اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 20/02/1390 رئیس هنرستان  عبدالرسول عبدلی ای شهید ح انیهنرستان فنی و حرفه ت دیرنامه

 12/02/1391 رئیس دانشگاه آزاد واحد هرمز حسین حیدری دانشگاه آزاد اسالمی مرکز هرمز ت دیرنامه

 12/02/1391 رئیس مرکز علی دبیری مرکز تربیت معلم شهید بهشتی بندرعباس ت دیرنامه روز معلم

 24/11/1391 معاون آموزش متوسطه اداره ک  اصغر رنجبر ارت ای میانگین نمرات امتحان نهایی بانک اطالعاتی لوح سپاس

 12/02/1392 رئیس شورای شهر بندرعباس جمشید رئیسی شورای اسالمی شهر بندرعباس ت دیرنامه روز معلم

 14/02/1392 مدیرک  آموزش و پرورش احمد آخوندی و پرورش استان هرمزگان اداره ک  آموزش ت دیرنامه روز معلم

 لوح ت دیر 
 ه برتر اجتماعی کارگاه جنگ نرمروکارگلوح ت دیر 

 سازمان بسیج اساتید استان هرمزگان
 30/03/1392 مسئول سازمان بسیج اساتید  دکتر احسان کامرانی

لوح سپاس 

 گر برترپژوهش

 شناسیفضایمجازی،منط هایخانوادهوآسیبهمایشمنط ه

 بندرعباسدانشگاهآزاداسالمی،15

 دکتر احسان کامرانی

 دکتر مهدی باقری

 15رئیس منط ه 

 سرپرست دانشگاه
29/07/1392 

 ت دیرنامه
 دفتر نماینده ولی ف یه و امام جمعه بندرعباس

 موسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر

 غالمعلی نعیم آبادی

 آبادیحمید شاه

 نماینده ولی ف یه و امام جمعه

 مشاور وزیر و سرپرست موسسه
27/09/1392 

 پارک علم و فناوری استان هرمزگان ت دیرنامه
نژاد هادی حسینی

 تختی
 21/12/1392 معاون فناوری و پشتیبانی

 10/02/1393 شهردار بندرعباس زادهعباس امینی شهرداری بندرعباس ت دیرنامه

 IT 12/02/1393دانشجویان کارشناسی  نماینده دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استانداری هرمزگان ت دیرنامه روز معلم

 2مدیریت ناحیه  موسی عیدزاده بندرعباس 2آموزش و پرورش ناحیه  ت دیرنامه روز معلم
12/02/1393 

 2014می  2

 12/02/1393 فرماندار و رئیس شورای شهر احمد مرادی فرمانداری شهرستان بندرعباس ت دیرنامه روز معلم

لوح ت دیر مدرس 

 نمونه

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی 

 بندرعباس
 15/02/1393 سرپرست مرکز سید محمد میرحسینی

لوح ت دیر مساب ه 

 نویسی نمازم اله
 1393 سرپرست دانشگاه باقریدکتر مهدی  ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

 ت دیرنامه همکاری
مرکز آموزش و پژوهش مرکز علمی کاربردی 

 استانداری و استانداری هرمزگان
 12/02/1394 استاندار هرمزگان جاسم جادری

 2مدیر آموزش و پرورش ناحیه  سید هادی حسینی بندرعباس 2آموزش و پرورش ناحیه  ت دیرنامه روز معلم
14/02/1394 

 2015می  4

 18/02/1394 سرپرست مرکز نبهان مدنی مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری قشم ت دیرنامه

 ت دیرنامه همکاری
مرکز آموزش و پژوهش مرکز علمی کاربردی 

 استانداری و استانداری هرمزگان
 رضا برومند

معاون توسعه مدیریت و منابع 

 انسانی استانداری
18/12/1394 

 2مدیر آموزش و پرورش ناحیه  سید هادی حسینی بندرعباس 2آموزش و پرورش ناحیه  لوح ت دیر
1394 

 2015نوامبر  5

 04/06/1394 فرماندار شهرستان بندرعباس احمد پویافر فرمانداری شهرستان بندرعباس لوح سپاس

 عبدالحسین معزی هالل احمر جمهوری اسالمی ایران لوح سپاس
جمعیت نماینده ولی ف یه در 

 هالل احمر
28/10/1394 

 ت دیرنامه
 اموزی هنرستان نمونه شهید اسحق داراشورای دانش

 هنرستان نمونه دولتی شهید اسحق دارا

 امیرحسین ذاکری

 پورحسین دایری

 آموزیرئیس شورای دانش

 مدیریت هنرستان
12/11/1394 

 ت دیرنامه
 سازان ان الب اسالمیمجلس ملی آینده

 دولتی شهید اسحق دارا هنرستان نمونه

 امیرحسین ذاکری

 پورحسین دایری

 سازاننماینده مجلس ملی آینده

 مدیریت هنرستان
12/11/1394 

ت دیرنامه برگزاری 

 نمایشگاه علمی
 علی کرمپور آموزش و پرورش استان هرمزگان

مدیرک  آموزش و پرورش استان 

 هرمزگان
14/11/1394 

لوح سپاس سرگروه 

 گروه آموزشی
 علی کرمپور آموزش و پرورش استان هرمزگان

مدیرک  آموزش و پرورش استان 

 هرمزگان
31/01/1395 

لوح سپاس 

همکاری با گروه 

 آموزشی

 علی کرمپور آموزش و پرورش استان هرمزگان
مدیرک  آموزش و پرورش استان 

 هرمزگان
21/01/1395 
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لوح ت دیر ساخت 

ابزارهای کمک 

 آموزشی

 بندرعباس 2ناحیه آموزش و پرورش 
سید هادی حسینی 

 زیارتی

مدیریت اداره آموزش و پرورش 

 بندرعباس 2ناحیه 
28/09/1395 

لوح ت دیر مدرس 

های آموزشی کارگاه

 رشته کامپیوتر

 بندرعباس 2آموزش و پرورش ناحیه 
سید هادی حسینی 

 زیارتی

مدیریت اداره آموزش و پرورش 

 بندرعباس 2ناحیه 
28/09/1395 

ت دیر همکاری لوح 

با گروه آموزشی 

 کامپیوتر

 بندرعباس 2آموزش و پرورش ناحیه 
سید هادی حسینی 

 زیارتی

مدیریت اداره آموزش و پرورش 

 بندرعباس 2ناحیه 
28/09/1395 

لوح سپاس 

همکاری در هفته 

 پژوهش و فناوری

 علی کرمپور آموزش و پرورش استان هرمزگان
مدیرک  آموزش و پرورش استان 

 هرمزگان
29/09/1395 

 

 به ت قاتدر  های کسووود شووودهر ب لف مسوووا ت خ میا م ل گی ع ن ه نریو  ا ورزشووویفر  ه

(Ratings Acquired In Scientific, Cultural, Sport And Artistic Competitions) 

 رتبه

Rank 

 عنوان

Title 

 رشته

Field 

 سطح مسابقات

Competition level 

 تاریخ

Date 

 93-1392 15در سطح منط ه  م اله پژوهشی دانشگاه آزاددوره مساب ات سراسری قرآن و عترت، نوزدهمین  رتبه برتر

 1392مهر  15در سطح منط ه  م اله پژوهشی ای خانواده و فضای سایبر، دانشگاه آزاد اسالمیهمایش منط ه م ال اول

 06/07/1389 در سطح کشور نوردیکوه (Sep 2010 28متری الوند در استان همدان) 3450ی صعود قله حکم صعود

 1385 در سطح کشور شعر نیمایی جشنواره نماز حوزه هنری کشور م ام اول

 1383 کشور درسطح تح یق جوان پژوهشگران همایش چهارمین م اماول

 1380 هرمزگان استان مینیاتور هنری و فرهنگی مساب ات م اماول

   1379 هرمزگان استان نگارگری هنری و فرهنگی مساب ات م اماول

 1378 استان هرمزگان و کشور ریاضیات (ریاضیات سال) م. 2000 سال ریاضی المپیاد م اماول

 1377 هرمزگان استان آبرنگ با ن اشی هنری و فرهنگی مساب ات م امسوم

 1376 وکشور هرمزگان استان رنگ مداد با ن اشی بنمار طرح م امبرگزیده

 1376 هرمزگان استان تئاتر هنری و فرهنگی مساب ات م امدوم

 1376 هرمزگان استان تح یق هنری و فرهنگی مساب ات م امسوم

 1374 هرمزگان استان رنگ مداد با ن اشی هنری و فرهنگی مساب ات م اماول
 

 

 (انتقادات و پیشنهادات آموزشی و پژوهشیSuggestions and Feedback Education and Research) 

 انتقاد یا پیشنهاد عنوان

Title 

 نام سازمان 

Organization Name 

 مسئول نام و نام خانوادگی

Name & Family 

 سمت

Organizational position 

 ارایه تاریخ

Date 

آگاهی و آشنایی کارکنان و ارباب رجوعان 

بندرعباس با عملکرد  2آموزش و پرورش ناحیه

 این ناحیه

 7659/61/30شماره پیشنهاد: 

اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 بندرعباس 2

 زادهعباس امینی

 زادهبهجت حاجی

رئیس اداره آموزش و پرورش 

 2ناحیه

 دبیر شورا

10/03/1388 

های فرهنگی به صورت بازنمایی فعالیت

ای جهت تاثیرگذاری هرچه بیشتر و چندرسانه

شماره پیشنهاد: ، افزایش ارق سازمانیِ کارکنان

7663/61/30 

اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 بندرعباس 2

 زادهعباس امینی

 زادهبهجت حاجی

رئیس اداره آموزش و پرورش 

 2ناحیه

 دبیر شورا

10/03/1388 

گردآوری خالقیت و ابتکارات همکاران و بررسی 

ها در جهت تح ق آرمانِ دولت اهداف طرح

گذاری سال گو و حرکت به سوی نامپاسخ

 شکوفایی نوآوری و

 7665/61/30شماره پیشنهاد: 

اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 بندرعباس 2

 زادهعباس امینی

 زادهبهجت حاجی

رئیس اداره آموزش و پرورش 

 2ناحیه

 دبیر شورا

10/03/1388 

 

 هاا توانمندیمهارت(ها و عالیق پژوهشیSkills, Capabilities And Research Interests) 

 تخصصیهای مهارت

Professional Skills 

 

 افزار:  اصول علمی و مهندسی نرمSoftware Engineering/E-Commerce/UML/Mathlab 

 نویسی: های برنامهزبانC/C++/C#/Pascal/Fox Pro/Visual Basic/VB.net 

 نویسی موازی: های برنامهزبانCuda ،OpenMP 
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 ها: طراحی پایگاه دادهMS Access/SQL/SQL Server 

  :طراحی صفحات وبMS FrontPage/Dreamweaver/HTML/JavaScript/CSS/CMS/J Query/Ajax 

 :طووراحووی گوورافوویووکوویPhoto Studio/Photoshop/Flash MX/3Ds Max/Anime Studio/Auto play Media 

Studio/Multimedia Builder/Director MX/Premiere 

 های شبکه:مهارتTCP/IP/Network+/Team Viewer/Net Support Packet Tracer/Virtual Network 

 عام :آشوونایی با سوویسووتمDos/All Old Windows/Vista/7/8/10/Windows Server/Red Hat Linux /Ubunto 

Linux  

 های رباتیک:مهارتProgramming  in AVR Microcontroller/AVR Studio/Code Vision AVR/PLC 

 سازی: های شبیهمهارتArena/Proteus 

 های کاربری: ارتمهMicrosoft Office Applications/MS Project/Digital Organizer 

 کاوی: های دادهمهارتRapid Miner/Weka 

 های تحلی  شبکه اجتماعی: مهارتGephi 

 عالیق پژوهشی

Research Interests 

 آموزش الکترونیکی(E-Learning.) 

 مدیریت دانش(Knowledge Management.) 

 آموزشی کاویداده(Educational DataMininig) 

 کاوی وبمتن(WebTextMining) 

 (پردازش موازیParallel Processing) 

 تحلی  شبکه اجتماعی(Social Networks Analysis) 

 هاسایبورگ(Cyborgs) 

 امنیتِ فضای سایبر(Cyber Security) 

 توسعه روباتیک کاربردی.(Robot Developer) 

 

  



Mohammad Hassan Mohammad pour       محمدحسن محمدپور 

(Curriculum Vitae)        (هاو توانمندی هاتجربه سوابق،)معرفی  
   

16 

 

 

 و دانشمندان آشنایی با مشاهیر(Trading with Celebrities and Scientists) 

 

  

 نام و نام خانوادگی

Name & Family 

 شغلی و سمت سازمانی عنوان

Job Title & Organizational position 

 موضوع و نوع فعالیت

Subject or Type of Activity 

 مدت آشنایی

Time Trading 

 دکتر امیر صباغ مالحسینی
Amir Sabbagh Molahosseini 

(Assistant Professor) 

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
983431321336+ 

sabbagh@iauk.ac.ir   

Parallel Processing, RNS with 
NVIDIA CUDA Programming in 
GPU 

2016-2017 

 سادات عمرانیدکتر آزاده
 Azadesadat Emrani 
(Assistant Professor) 

 کرمانشهید باهنر عضو هیات علمی دانشگاه 
azemrani@gmail.com  

Parallel Processing with 
OpenMP 

2016-2017 

 احمدآقا کارداندکتر 
Dr. Ahmad Kardan 

(Assistant Professor) 

 دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعاتاستادیار 

 (تهران تکنیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی
982164542729+ 

aakardan@aut.ac.ir 

knowledge Management, 
 IT for Managements, 
Adviser of Paper 

2010-2014 

 گلپایگانی هاشمی علیرضا سیددکتر 
Dr. Seyed Alireza Hashemi 

Golpaygani 
(Assistant Professor) 

 استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات

 (تهران تکنیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی
982164542726+ 

sa.hashemi@aut.ac.ir 
http://www.aut.ac.ir/sa.hashemi 

Strategic Management,  
Virtual Teams Management 

2011-2013 

 شجری مهدیدکتر 
Dr. Mehdi Shajari 

(Assistant Professor) 

 استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات

 (تهران تکنیکامیرکبیر)پلیدانشگاه صنعتی 
982164542708+ 

mshajari@aut.ac.ir 

E-Commerce 2011-2013 

 شیرعلی شهررضادکتر محمدحسن 
Dr. Mohammad Hassan 

Shirali-Shahreza 
(Assistant Professor) 

 اطالعاتاستادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری 

 (تهران تکنیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی
982164543506+ 

hshirali@aut.ac.ir 
http://shahreza.shirali.ir/index.html 

Human-Computer Interface,  
Human Agents in IT 

2011-2013 

 پورمظفریسعادت دکتر 
Dr. Saadat Pour Mozafari 

(Assistant Professor) 

 دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات استادیار

 تکنیک(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی
982164542723+ 

saadat@aut.ac.ir 
http://ceit.aut.ac.ir/~saadat 

Adviser of Master Seminar 2011-2013 

 صائبی علیرضا مهندس
Alireza Saebi 

 دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات

 تکنیک(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی
982166465422+ 

rsoftmio@gmail.com 
/http://www.saebi.ir 

TA of Strategic Management,  
Virtual Teams Management 

2011-2013 

 جزی داورپناه محمددکتر 
Dr. Mohammad Davarpanah 

Jazi 
(Assistant Professor) 

 هیئتعلمیبازنشستهکامپیوتروفناوریاطالعات

 دانشگاه صنعتی اصفهان
983133915391+ 

mdjazi@cc.iut.ac.ir 
http://davarpanahjazi.iut.ac.ir 

Adviser of Bachelor Project 2003-2008 

 محسن صدیق مشکنانیدکتر 
Dr. Mohsen Sadighi 

Moshkenani 
(Assistant Professor) 

 کامپیوتر و فناوری اطالعات هیئتعلمیبازنشسته

 دانشگاه صنعتی اصفهان
983133912450+ 

sadighim@cc.iut.ac.ir 
http://sadighi.iut.ac.ir 

Supervisor Bachelor Project 2003-2008 

mailto:sabbagh@iauk.ac.ir
mailto:azemrani@gmail.com
mailto:aakardan@aut.ac.ir
mailto:sa.hashemi@aut.ac.ir
http://www.aut.ac.ir/sa.hashemi
mailto:mshajari@aut.ac.ir
mailto:hshirali@aut.ac.ir
http://shahreza.shirali.ir/index.html
mailto:saadat@aut.ac.ir
http://ceit.aut.ac.ir/~saadat
mailto:rsoftmio@gmail.com
http://www.saebi.ir/
mailto:mdjazi@cc.iut.ac.ir
http://davarpanahjazi.iut.ac.ir/
mailto:sadighim@cc.iut.ac.ir
http://sadighi.iut.ac.ir/
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 دل(نوشتهBio) 

 امیدوارم و است «نیکی به ستوده» -محمدحسن-من نامِ مفهوم. خوانندمی «مسعود» یا «مسیحا» ،«محمد» مرا دوستانم. است طو نی من نامِ

شم چنین صیلی ِازدوران پس. با ستم معلم دربندرعباس اکنون طو نی، تح شکده در مواقع، دراغلب هرچند .ه شگاه و فنی یدان شته-دان ی در ر

سی کامپیوتر و فناوری اطالعات شد مهند سی ار شنا سی و کار شنا  درس خواندن، درس من، زندگی در. کنممی تدریس -در م طع کاردانی، کار

 .زندمی موج ...و سفر شعر، ن اشی، موسی ی، پژوهش، دادن،
 

My name is long. My friends called me with other name, "Mohammad" , "Masiha", or "Massoud". My first name means 
"praise the good" , and i hope so. After a long study, now I am a teacher in Bandarabbas. However; for the most time, I teach 
in technical college and university-In Computer Engineering and Information Technology associate degree, bachelor's and 
master-. In my life, studying, teaching, research, music, painting, poetry, travel, etc is filled. 

 ارتباط با (منCommunicate with me) 

 Cellphone 
+98(917)1593392 (SMS for Research Activity) 
+98(917)5222162 (Private) 
+98(938)4817336 (Business activity) 
+98(933)9703519 (Business activity) 
+98(921)5948423 (Business activity) 
+98(921)0696411 (Business activity) 

📧Email 
MohammadPour.MohammadHasan@gmail.com 
(Educational Activities and Coordination Projects) 
MHMP@aut.ac.ir  (Research Activity) 
MH.MP@outlook.com   (Public) 
Masiha.MPS@gmail.com  (Private) 
Masiha_MPS@yahoo.com (Private) 

Site & Weblog 
https://sites.google.com/site/profmhmp/ 
www.ostadiran.ir/MohammadPour  
http://ProfMHMP.blogspot.com 
http://edmodo.com/Profmhmp/ 
http://myevent.ir/MHMP 
http://profmhmp.ppt.ir 
http://www.GraphicStore.ir 
http://www.PhotoStore.ir 
http://www.3DStore.ir 
http://www.Grad.ir 
http://www.ipjp.ir 

 Social Network 
facebook.com/ProfMHMP 
Linkedin: ir.linkedin.com/in/MHMPS  
What's up: +98(917)1593392 
Telegram: +98(917)1593392 
Viber: +98(917)1593392 
Line: ProfMHMP (محمدپور)مسیحا  

Instagram: MasihaMPS 
Google+: Masiha Irani 
Imo: MHMP 

 (https://web.telegram.org/)رسانی تلگرامهرست کانال های آموزشی و درسی در شبکه اطالعف

 م طع کاردانی/کارشناسی-پروژه،کارآموزی و کاربینی-(https://telegram.me/EntrepreneurshipProject) 

 م طع کاردانی/کارشناسی-1افزارمهندسی نرم-(1https://telegram.me/SoftwareEngineering) 

 م طع کارشناسی-2افزارمهندسی نرم-(2https://telegram.me/SoftwareEngineering) 

 م طع کارشناسی-ایهای چندرسانهمحیط-(https://telegram.me/MultimediaEnvironments( 

 1)-م طع کارشناسی-ایگرافیک رایانهhttps://telegram.me/ComputerGraphic( 

 م طع کارشناسی-های عام  همراهنویسی سیستمبرنامه-(WOSMAQ4_bVyIPbF2https://telegram.me/joinchat/BZEuGD) 

 م طع کارشناسی-مدیریت فناوری اطالعات-(zw0il4ijMlSpucl2https://telegram.me/joinchat/BZEuGD) 

 م طع کارشناسی-مدیریت ارتباط با مشتری-(FJtuw-kA4iVs6um3https://telegram.me/joinchat/BZEuGD) 

 م طع کارشناسی-سیستم پرداخت الکترونیک-(JcsyA1dxOsmVcg57https://telegram.me/joinchat/BZEuGD) 

 م طع کارشناسی-مباحث ویژه در علوم رایانه-(kw93Rx4Ckxr5bHa-https://telegram.me/joinchat/BZEuGD) 

 م طع کارشناسی/کارشناسی ارشد-ایسازی رایانهشبیه-(Yhbw4ryyyItTVpq3https://telegram.me/joinchat/BZEuGD) 

 

  

mailto:MohammadPour.MohammadHasan@gmail.com
mailto:MHMP@aut.ac.ir
mailto:MH.MP@outlook.com
mailto:Masiha.MPS@gmail.com
mailto:Masiha_MPS@yahoo.com
https://sites.google.com/site/profmhmp/
http://www.ostadiran.ir/MohammadPour
http://profmhmp.blogspot.com/
http://edmodo.com/Profmhmp/
http://myevent.ir/MHMP
http://profmhmp.ppt.ir/
http://www.graphicstore.ir/
http://www.photostore.ir/
http://www.3dstore.ir/
http://www.grad.ir/
http://www.ipjp.ir/
https://web.telegram.org/
tg://resolve/?domain=EntrepreneurshipProject
tg://resolve/?domain=SoftwareEngineering1
tg://resolve/?domain=SoftwareEngineering2
tg://resolve/?domain=MultimediaEnvironments
tg://resolve/?domain=ComputerGraphic1
tg://join/?invite=BZEuGD2_bVyIPbF4WOSMAQ
tg://join/?invite=BZEuGD2ijMlSpucl4il0zw
tg://join/?invite=BZEuGD3um6iVs4kA-FJtuw
https://telegram.me/joinchat/BZEuGD57dxOsmVcg1JcsyA
https://telegram.me/joinchat/BZEuGD-bHa5Ckxr4Rx93kw
tg://join/?invite=BZEuGD3ryyyItTVpq4Yhbw


Mohammad Hassan Mohammad pour       محمدحسن محمدپور 

(Curriculum Vitae)        (هاو توانمندی هاتجربه سوابق،)معرفی  
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