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هدف()Purpose
معرفی توانمندیها و تجربههای نگارنده.
Capabilities and experiences of the author.

تحصیل

فردی

مشخصات



اطالعات قلمروی شخصی()Private Information
نام و نام خانوادگی

محمدحسن محمدپور

کدپستی

77459-79159

نام پدر

عبدالحمید

محل تولد

بندرعباس

شماره شناسنامه

6330

شماره ملی

3392685364

دیپلم

دبیرستان دانشگاه68126509 -

رشته

ریاضی و فیزیک

معدل

17/99

سال تحصیلی

1382/04/10

نام التین دبیرستان

Hormozgan University

تاریخ به التین

Tuesday, July 01, 2003

کاردانی

دانشگاه تربیت معلم شهید باهنر

رشته

ریاضی

معدل

14/86

تاریخ فراغت از تحصیل

1387/04/24

نام التین دانشگاه

Shahid Bahonar-Center of
Teacher Education

تاریخ به التین

Monday, July 14, 2008

کارشناسی

دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته

مهندسی کامپیوتر گرایش نرمافزار

معدل

15/18

تاریخ فراغت از تحصیل

1387/12/28

نام التین دانشگاه

Isfahan University of Technology

تاریخ به التین

Wednesday, March 18, 2009

کارشناسی

دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس

رشته

علوم کامپیوتر گرایش سیستمهای اطالعاتی

معدل

14/78

تاریخ فراغت از تحصیل

1388/11/30

نام التین دانشگاه

)Payame Noor University (PNUComputer Science

تاریخ به التین

Friday, February 19, 2010

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته

مهندسی فناوری اطالعات در مدیریت

معدل

19/14

تاریخ فراغت از تحصیل

1391/12/21

نام التین دانشگاه

Amirkabir University of
)Technology (Tehran Polytechnic
Information Technology

تاریخ به التین

Monday, March 11, 2013

دکترای پژوهشی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته

مهندسی فناوری اطالعات

نام التین دانشگاه

Amirkabir University of
)Technology (Tehran Polytechnic
Information Technology

تاریخ فراغت از تحصیل

1395/05/15

دکترای تخصصی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

رشته

مهندسی کامپیوتر گرایش نرمافزار

نام التین دانشگاه

Islamic Azad University Kerman
Branch

تاریخ آغاز به تحصیل

1395/07/01

فرا دکترا

-

رشته

-

نام التین دانشگاه

… Postdoctoral

تاریخ آغاز به تحصیل

-
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اطالعات شخصی()Personal Information
محمدحسن
Mohammad Hassan
عبدالحمید
Abdul Hamid
بندرعباس
Bandar Abbas
076-33669320

نام
First Name
نام پدر
Father's Name
تاریخ و محل تولد
Date&Place of birth
شماره منزل
Phone Number
شماره دورنگار
Fax Number
پست الکترونیک
E-Mail
آدرس پستی
Address



Mohammad Hassan Mohammad pour

+98(76)33224505

076-33671797
+98(76)33671797

نام خانوادگی
Last Name
شغل
Occupation
مشخصه شهروندی
Citizenship ID
شماره دفترکار

محمدپور
Mohammad Pour
مدرس دانشگاه
Lecturer
شهروند تهران ،شیراز ،بندرعباس و قشم
Tehran, Shiraz, Bandar Abbas, Qeshm
076-33662802

Office Number
شماره همراه
Cellphone Number
کدپستی

+98(76)33662802

09171593392
+98(917)1593392

79159-77459
7915977459

mhmp@aut.ac.ir
Postal Code
استان هرمزگان ،بندرعبّاس ،داماهی ،کوچه شهید پرویز صفایی(گوهران  ،)25پالک21
استان هرمزگان ،قشم ،میدان ژئوپارک(گ ها) ،روبروی مجتمع تجاری الماس قشم ،ابتدای سایت نخ زرین
استان تهران ،تهران ،بلوار میرداماد ،خیابان نفت شمالی ،کوچه هشتم ،پالک 15
استان فارس ،شیراز ،کوی ابونصر ،کوچه یاس ،منزل هفتم دست راست

سوابق تحصیلی()Educational Background
تحصیالت دوره ابتدایی
()School

نام مراکز آموزشی :آمنه جمالی و شهید اکبری زاده
آدرس مرکز آموزشی :بندرعباس ،داماهی

تحصیالت دوره راهنمایی

نام مراکز آموزشی :مدرسه راهنمایی ویژه فرهنگیان ،شاهد و جامعه الصادق
آدرس مرکز آموزشی :بندرعباس

تحصیالت دوره متوسطه

نام مراکز آموزشی :دبیرستان تیزهوشان و دانشگاه هرمزگان
آدرس مرکز آموزشی :بندرعباس
معدل دیپلم17/99 :

()Guide-School
()High-School&Diploma
College of Hormozgan University

تحصیالت دوره کاردانی
()Technician
 Shahid Bahonar-Center of Teacher EducationMonday, July 14, 2008

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-

تحصیالت دوره کارشناسی ارشد
()M.Sc
Amirkabir University of Technology (Tehran
Polytechnic) - Information TechnologyMonday, March 11, 2013

تحصیالت دوره دکترای پژوهشی
()P.H.D

نام مرکز آموزشی :دانشگاه پیامبر اعظم (دانشکده تربیت معلّم شهید باهنر)
آدرس مرکز آموزشی :بندرعباس ،بلوار امام خمینی(ره) ،چهارراه پگاه
گرایش :کاربردی
رشته تحصیلی :ریاضی
تاریخ آغاز به تحصی 1385/8/30 :
معدل14/86 :
نام مرکز آموزشی :دانشگاه آزاد اسالمی(واحد بندرعباس)
آدرس مرکز آموزشی :بندرعباس ،بلوار دانشگاه آزاد اسالمی ،میدان پردیس
گرایش- :
رشته تحصیلی :مهندسی معماری
تاریخ انصراف از تحصی 1384 :
معدل- :
نام مرکز آموزشی :دانشگاه جامع پیامنور(مرکز بندرعباس)
آدرس مرکز آموزشی :بندرعباس ،بلوار جمهوری اسالمی ایران ،نرسیده به چهارراه جهانبار
گرایش :مدیریت سیستمهای اطالعاتی
رشته تحصیلی :علوم کامپیوتر
تاریخ فراغت از تحصی 1388/11/30 :
معدل14/78 :
نام مرکز آموزشی :دانشگاه صنعتی اصفهان
آدرس مرکز آموزشی :اصفهان ،میدان است الل ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
گرایش :نرم افزار -صدور گواهی پس از تعهد دبیری پایان خدمت-
رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر
تاریخ فراغت از تحصی 1387/12/28 :
معدل15/18 :
-تحصی همزمان در دو رشته طبق بخشنامۀ دانشجوی استعداد درخشان-

نام مرکز آموزشی :دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلیتکنیک تهران)
آدرس مرکز آموز شی :تهران ،چهارراه ولیع صر به سمت میدان ولیع صر ،روبروی بازار امام ر ضا ،دان شکده مهند سی
کامپیوتر و فناوری اطالعات
گرایش :مدیریت آموزش الکترونیکی
رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطالعات
عنوان تخصص :پیشنهاد چرخهی مدیریت دانش در شبکههای اجتماعی سازمانی
تاریخ فراغت از تحصی 1391/12/21 :
معدل 19/14 :رتبه برتر
نام مرکز آموزشی :دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلیتکنیک تهران)
آدرس مرکز آموز شی :تهران ،چهارراه ولیع صر به سمت میدان ولیع صر ،روبروی بازار امام ر ضا ،دان شکده مهند سی
کامپیوتر و فناوری اطالعات
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Amirkabir University of Technology (Tehran
Polytechnic) - Information Technology

تحصیالت دوره دکترای تخصصی
()P.H.D
Islamic Azad University kerman Branch
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)(Curriculum Vitae
رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطالعات(پژوهشمحور) گرایش :آموزش الکترونیکی()E-Learning
نام مرکز آموزشی :دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
آدرس مرکز آموزشی :کرمان ،بلوار ولیعصر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،ساختمان فنی و مهندسی.
گرایش :نرمافزار
رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر

کُد مدرس()Tutor Code

Microsoft ID
اداره آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

00034001D225D582

دانشگاه پیام نور

421462

دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرمز

8933

دانشگاه جامع علمی کاربردی

9210000114543

85131942

www.bandar2.larprs.ir

www.pnu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

95557

دانشگاه علوم و فنون خوارزمی قشم

141

شناسه تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی

315114410389501

www.iauba.ac.ir
www.kharazmiqst.ac.ir



Google ID

-

www.iauhormoz.ac.ir

www.edu.uast.ac.ir
http://79.127.35.175:8080/tadris/teachingId/personelrequest/

تجارب مرتبط شغلی()Job-Related Experiences
نام سازمان یا مرکز آموزشی

Organization Name
جهاد دانشگاهی هرمزگان

شرح فعالیت یا تدریس

زمان فعالیت
Time Activity
1395/10/01

Description
عضو شورای عالی مرکز رشد جهاد دانشگاهی استان هرمزگان

دانشگاه علمی کاربردی آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان

1394/07/18

مدیرگروه رشته مهندسی فناوری اطالعات
عضو شورای آموزشی مرکز از نیمسال اول  94-95تا یکسال

هنرستان فنی و حرفهای نمونه شهید اسحق دارا

1394/08/03

رابط پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قشم

1394/08/01

مدیر پژوهش دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قشم

دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قشم

1394/05/01

مدیر گروه بخش صنعت(فناوری اطالعات ،عمران و شهرسازی)
مدرس دروس رشتهی کاردانی و کارشناسی فناوری اطالعات

دانشگاه علمی کاربردی آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان

1394/05/01

مدیرگروه رشته مهندسی فناوری اطالعات
مدرس دروس رشتهی کاردانی و کارشناسی فناوری اطالعات

دانشگاه علمی کاربردی آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان

1394/04/20

مدرس دورهی کوتاهمدت «کاربرد ICTدر مدیریت»

کارگاه صنایع کابیت و دکوراسیون ایدهپردازان جوان

از سال 1393

طراح و سرمایهگذار

پارک علم و فناوری استان هرمزگان

از سال1393

داور طرحهای پژوهشیِ فناوری اطالعات و ارتباطات

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی

از سال1392

عضویت و همکاری

دانشگاه علمی کاربرد آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان

نیمسال دوم 1392-93

انجمن علمی دانشآموزان هنرستان نمونه شهید اسحق دارا

از سال1392

مدرس دروسِ پای گاهداده ،مدیر یت خد مات ف ناوری اطال عات،
مدیریت ارتباط با مشتری()CRM
ساخت هواپیماها و قایقهای مُدل و عضو هیئت موسسین

دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی هرمزگان

نیمسال دوم 1392-93

مدرس دروسِ پای گاهداده ،بر نا مهنویسوووی شووویمگرا ،مدیر یت
اسووتراتژیک ،مهندسووی نرمافزار ،مبانی فناوری اطالعات ،مدیریت
فناوری اطالعات ،مهندسی فناوری اطالعات ،بانک اطالعاتی

مرکز آموزش علمیکاربردی آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان

نیمسال اول 1392-93

مدیرگروه رشته مهندسی نرمافزار

موسسه آموزش عالی آزاد پردیس معمار

1392/07/17

مدرس دروس کارشناسی ارشد ،سیستمعام پیشرفته و مهندسی
نرمافزار پیشرفته

دانشگاه علوم قرآنی بندرعباس

از تاریخ 1392/06/31

مدرس درس مبانی و کاربرد رایانه

هنرستان نمونه شهید اسحق دارا

از تاریخ 1392/04/09

اسوووتاد کار و مدرس کلیهی دروس رشوووتهی کامپیوتر فنی و
حرفهای

دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرمز

از تاریخ 1392/6/20

مدرس دروس برنامهنویسی سیستم ،برنامهنویسی 1و 2

کارگاه عروسکسازی و صنایع دستساز Age Free

از تاریخ 1392/5/30

موسوس ،طراح و سورمایهگذار نخسوتین کارگاه صونایع دکوری و
عروسکی دستسازِ جنوب کشور

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

از تاریخ 1392/6/17

مدرس دروس مباحث ویژه ،مهندسی اینترنت و مهندسی نرمافزار
1و  ،2محیطهای پندرسانهای ،گرافیک کامپیوتری

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

از تاریخ 1392/6/17

مدرس درس بر نا مهنویسوووی کاربردی در ف ناوری اطال عات
سالمت()HIT

دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی بندرعباس

از تاریخ 1391/9/15

کارشناس مسئول فناوری اطالعات
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انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

از تاریخ 1391/11/15

عضویت و همکاری

انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

از تاریخ 1391/11/13

عضویت و همکاری

دانشکده فنی و حرفهای دخترانه فاطمیه بندرعباس

از تاریخ 1391/6/25

مدرس کلیه دروس کاردانی رشتهی مهندسی کامپیوتر

دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی بندرعباس

از تاریخ 1391/7/1

مدرس درس مبانی و کاربرد رایانه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرمز

از تاریخ 1390/11/1

مدرس دروس کاردانی و کارشناسی رشتهی مهندسی نرمافزار

دانشگاه جامع پیامبر اعظم ،تربیت معلم شهید بهشتی بندرعبّاس

از تاریخ 1390/7/1

مدرس کامپیوتر

آموزش و پرورش ناحیه  1بندرعبّاس ،دبیرستان تیزهوشان
شهیدح انی(سمپاد)

در تاریخ 1390/7/1

مدرس کامپیوترو رباتیک

گروه رباتیک خلیج فارس دبیرستان تیزهوشان

تاریخ 1390/4/1

مجوز نمایندگی رباتیک شهرستان بندرعباس از شرکت رباتیک آراد

سرپرست و مدرس

1389/11/24

خانه شهریاران جوان بندرعبّاس

تاریخ 1389/2/1

شرکت ایدهپردازان جوان پارسی

از تاریخ 1389/6/20

شماره مجوز 8/5692823
عضو منتخب
مدیرعام

اداره ک آموزش و پرورش استان هرمزگان

تاریخ حکم
1388/10/23

مدرس دوره ضووومن خدمت فرهنگیان با عنوان «آموزش نرمافزار
گرافیکی»

اداره ک آموزش و پرورش استان هرمزگان

تاریخ حکم 1387/9/10

مدرس دوره ضووومن خد مت فرهنگ یان یا عنوان «اسوووت فاده از
تکنولوژی آموزشی»

مرکز  ICTسازمان فنی و حرفهای بندرعبّاس

در تاریخ 1388/4/12

مدرس کامپیوتر در دورههای بانکاطالعاتی و TCP/IP

کارمند آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعبّاس

تاریخ حکم 1385/7/1

مدرس ریاضی و هنرآموز کامپیوتر

آموزشوپرورش ناحیه  1بندرعبّاس ،دبیرستان تیزهوشان (سمپاد)

تاریخ قرارداد
1384/7/1

مدرس کامپیوتر و مسئول کارگاه

آموزشوپرورش ناحیه 1بندرعبّاس ،مدرسه راهنمایی نمونه دولتی
جامعهالصادق

تاریخ قرارداد
1383/7/1

مدرس کامپیوتر و کتابدار

شورای نمایندگان دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد بندرعباس

از1383/10/1
تا1386/10/1

دبیر و نایب دبیر منتخب شورا

کارمند فروشگاه رفاه بندرعبّاس

تاریخ قرارداد
1384/4/1

مسئول انفورماتیک



سوابق تدریس در دورههای مختلف()Teaching Experiences
نام دانشگاه یا مرکز آموزشی
University or training center
موسسه آموزش عالی علوم و فنون خوارزمی قشم

مفاد درسی

زمان فعالیت

Topics & Curricula
شبیهسازی کامپیوتری درس کارشناسی ارشد رشتهی مهندسی صنایع

Time Activity
ترم دوم 1394-95

دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی هرمزگان

کارورزی ،سیستمهای پرداخت الکترونیکی ،سیستمهای ارتباط با مشتری،
مدیریت فناوری اطالعات ،مدیریت استراتژیک

ترم اول 1394-95

دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قشم

کاربینی ،پایگاه داده و آزمایشگاه ،محیطهای چندرسانهای و کارگاه ،بانک
اطالعاتی کاربردی ،اصوووول و فنون مذاکره ،م هارت های مسووواله یابی و
تصووومیمگیری ،آرگونومی کار با کامپیوتر(ایمنی و بهداشوووت محیط کار)،
پروژه خدمات رایانهای شهرداری ،کنترل پروژه ،کارورزی2

ترم اول 1394-95

دانشگاه علمیکاربرد آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان

کاربینی ،مدیر یت ف ناوری اطال عات ،کنترل پروژه ،ت جارت الکترون یک،
گزارشنویسی

ترم اول 1394-95

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

مهندسووی نرمافزار 1و ،2مباحث ویژه ،محیطهای چندرسووانهای ،گرافیک
کامپیوتری ،کارآموزی و پروژه

ترم اول 1394-95

مدیریت فناوری اطالعات

ترم تابستان 1394

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

مهندسووی نرمافزار  1و  ،2گرافیک ،محیطهای چندرسووانهای ،کارآموزی و
پروژه

دانشگاه علمیکاربرد آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان

ترم تابستان 1394

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

مباحث ویژه ،مهندسووی نرمافزار  1و  ،2مهندسووی اینترنت ،مباحث ویژه،
گرافیک ،مدیریت فناوری اطالعات ،کارآموزی و پروژه

از  1393تاکنون

اداره آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

مدرس دورهی ضمن خدمت فرهنگیان با عنوان «هوشمندسازی مدارس»،
به مدت  40ساعت آموز شی با  480هنرجو ،در هنر ستان نمونهی شهید
اسحق دارا

فروردینماه 1394

دانشگاه علوم قرآنی بندرعباس
دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قشم

مبانی رایانه

ترم دوم 1393-94

مهندسووی نرم افزار ،فناوری اطالعات ،تجارت الکترونیک ،فناوری اطالعات
در برنامهریزی شهری

ترم دوم 1393-94

4
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دانشگاه علمیکاربرد آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان

ترم تابستان 1393

هوش مصنوعی ،سیستمهای خبره ،نمایهسازی کامپیوتری

دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی هرمزگان

پایگاهداده ،برنامهنویسی شیمگرا ،مدیریت استراتژیک ،مهندسی نرمافزار

دانشگاه علمیکاربرد آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان

پایگاهداده ،مدیریت خدمات فناوری اطالعات ،مدیریت ارتباط با مشتری

موسسه آموزش عالی آزاد پردیس معمار
دانشگاه علمیکاربردی علوم و پژوهش استانداری هرمزگان

از ترم دوم 1392-93
ترم دوم 1392-93

درس سیستمهای توزیعشده سرفص مصوب درس سیستمعام پیشرفته
و مهندسی نرمافزار پیشرفته برای م طع کارشناسی ارشد دورههای فراگیر
دانشگاه پیامنور

از 1392/07/17

مدیریت فناوری اطالعات ،مدیریت پروژههای فناوری اطالعات

از 1392/07/10

دانشگاه علوم قرآنی بندرعباس

مبانی و کاربرد رایانه

از 1392/07/01

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

کارآموزی ،بخش برنامهنویسی پیشرفته رشتهی HIT

از 1392/06/18

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

مباحث ویژه ،مهندسی نرمافزار  1و  ،2کارآموزی و پروژه

از 1391/06/20

هنرستان فنی و حرفهای شهید اسحق دارا

کلیهی دروس تخصصی رشتهی فنی و حرفهای کامپیوتر

از 1392/06/26

هنرستان فنی و حرفهای خاتم ا نبیام

1392/1/28

گرافیک کامپیوتری

دانشکده فنی و حرفهای دخترانه فاطمیه بندرعباس

مباحث ویژه ،مهندسی نرمافزار و سیستمعام

از 1391/11/1

دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی بندرعباس

مبانی و کاربرد رایانه

از 1391/7/1

دانشکده فنی و حرفهای دخترانه فاطمیه بندرعباس

مهندسی نرمافزار

از 1391/6/25

برنامهنوی سی پی شرفته1و ،2برنامهنوی سی سی ستمی ،مهند سی نرمافزار،
شبکههای کامپیوتری

از 1390/11/1

دانشگاه جامع پیامبر اعظم تربیت معلم واحد شهید بهشتی

کاربرد کامپیوتر در مدارس هوشمند

از مهرماه 1390

دانشگاه جامع پیامبر اعظم ،تربیت معلم واحد شهید باهنر

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

از مهرماه 1390

کاربرد کامپیوتر

از مهرماه 1390

دبیرستان تیزهوشان بندرعبّاس

رباتیک و الکترونیک ،برنامهنویسی میکروکنترلرها

از مردادماه 1390

دانشگاهپیام نور مرکزبندرعبّاس

م ستند سازی ،برنامهنوی سی پی شرفته ،سی ستمعام  ،مهند سی نرمافزار،
ا صول سی ستمهای کامپیوتری ،شبیه سازی سی ستمهای کامپیوتری،
پایگاهداده ها ،گرافیک کامپیوتری ،مبانی سوووازمان و مدیریت ،شوووبکه
کامپیوتری و طراحی و تحلی الگوریتمها

تیر  88تابهمن89

دانشکده فنی-مهندسی شهید کرانی بندرعبّاس

پایگاهدادهها ،ذخیرهو بازیابی اطالعات ،سی ستمعام  ،گرافیک کامپیوتری،
اصول برنامهسازی ،برنامهنویسی پیشرفته و ساختمان دادهها

بهمن  87تا مهر89

اداره آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

مدرس دوره ضمن خدمت فرهنگیان با عنوان «آموزش طراحی گرافیکی»

دیماه 1388

اداره آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

مدرس دوره ضووومن خدمت فرهنگیان با عنوان « اسوووتفاده از تکنولوژی
آموزشی»

بهمنماه 1387

دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرمز

دبیرستان تیزهوشان-شهید ح انی(-سمپاد) بندرعبّاس

مرکز  ICTبندرعبّاس

مدرس دروس تخصصی کامپیوتر

دبیرستان غیر دولتی نور بندرعبّاس

مدرس کامپیوتر

مهر 89تا تیر90

هنرستان شهید ح انی بندرعبّاس

مدرس کلیهی دروس تخصصی فنی و حرفهای رشته کامپیوتر

1387تا 1391

مدرس کلیهی دروس تخصصی فنی و حرفهای رشته کامپیوتر

مهر 86تا تیر88

مدرس کامپیوتر و مسئول کارگاه

مهر 84تا تیر86

مدرس روش تدریس و شیوههای آموزشی نوین

مهر  89تا تیر 90

ریاضی م طع راهنمایی

مهر  87تا تیر 88

مدرس کامپیوتر

مهر  83تا تیر 84

هنرستان غیرانتفاعی شریف بندرعبّاس
دبیرستان تیزهوشان –شهید ح انی بندرعبّاس( -سمپاد)
مدرسه راهنمایی سما وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی
مدرسه راهنمایی شهید بهشتی گچین
مدرسه راهنمایی نمونه جامعه الصادق بندرعبّاس



تیر 88تا بهمن88

دورههای ضمنخدمت()Training Courses
ردیف
No.

کد
Code

سال
Year

1

94091522

1394

2

94091523

1394

3

94091519

1394

آغاز

تاریخ
Date
1394/09/17

عنوان
Title

پایان

1394/09/17

صدور

1394/10/30

فهرستنویسی و نمایهسازی با
استفاده از نرمافزار WORD

آغاز

1394/09/17

پایان

1394/09/17

صدور

1394/10/30

کارگاه آیین نگارش و درستنویسی
در پایاننامهها و مکاتبات

آغاز

1394/09/16

تدوین پروپوزال

5

محل
Location
مرکز آموزش و
پژوهشهای
توسعه و
آیندهنگری
مرکز آموزش و
پژوهشهای
توسعه و
آیندهنگری

ویژگی
Attribute

نمره
Grade

مشترک
اداری

-

مشترک
اداری

-

-

ساعت
Time

4

4

4
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4

943015197

1394

5

943015197

1394

6

943015197

1394

7

944015197

1394

8

1394

9

1394
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پایان

1394/09/16

صدور

1394/10/30

آغاز

1394/09/17

پایان

1394/09/19

صدور

1394/09/12

آغاز

1394/09/09

پایان

1394/09/14

صدور

1394/09/12

آغاز

1394/09/09

پایان

1394/09/14

صدور

1394/09/12

آغاز

1394/09/15

پایان

1394/09/16

صدور

1394/09/12

آغاز

1394/08/24

پایان

1394/08/24

مرکز آموزش و
پژوهشهای
توسعه و
آیندهنگری

مشترک
اداری

آموزش کتاب کار داوطلبی

جمعیت هالل
احمر استان
هرمزگان

عمومی

روشهای جذب منابع مالی و
داوطلبی

جمعیت هالل
احمر استان
هرمزگان

مدیریت داوطلبان در فعالیتهای
بشر دوستانه

جمعیت هالل
احمر استان
هرمزگان

عمومی

آشنایی با نهضت بینالمللی صلیب
سرخ

جمعیت هالل
احمر استان
هرمزگان

عمومی

آشنایی با علم و فناوری نانو

هنرستان 17
شهریور ناحیه 2
بندرعباس

صدور
آغاز

1394/07/20



10

11

94005628

1393

12

92002565

1393

13

92003074

1393

14

92000515

1392

15

92001409

1387

عمومی

-

-

علمی
ترویجی

1393/11/15

راهبری هوشمندسازی مدارس –
مرحله م دماتی (آموزگاران،دبیران و
هنرآموزان دورههای آموزشی)

هنرستان شهید
دارا ناحیه 2
بندرعباس

تخصصی
شغلی

آغاز

1393/09/26

پایان

1393/10/05

آشنایی با طرح شجره طیبه صالحین

صدور

1394/01/30

سالن اجتماعات
ناحیه 2
بندرعباس

عمومی

آغاز

1393/12/23

پایان

1393/12/28

صدور

1393/12/25

راهبری هوشمندسازی مدارس-
مرحله پیشرفته (مدیران پایه و
میانی و کارشناس وکارشناس
مسئول آموزشی و پرورشی)

سالن فناوری
اداره ک

تخصصی
شغلی

آغاز

1393/08/29

پایان

1393/09/07

صدور

1393/12/14

بررسی ،تحلی و روش تدریس
«نرمافزار برنامهسازی »C#متوسطه
فنی و حرفهای و بازآموزی مبانی
علمی آن

هنرستان شهید
دارا ناحیه 2
بندرعباس

تخصصی
شغلی

آغاز

1387/10/21

تحلی استاندارد مهارت طراح
گرافیک رایانهای

بندرعباس

تخصصی
شغلی

بندرعباس

تخصصی
شغلی

پایان

پایان

1393/12/25

صدور

1394/01/31

پایان

1387/10/24

صدور

1392/07/01

آغاز

1387/12/25

پایان

1387/12/12

صدور

1388/02/31

بررسی ،تحلی و روش تدریس
"سیستمعام " متوسطه فنی و
حرفهای و بازآموزی مبانی علمی آن

15

24

10

5

برنامهسازی )C#(2

آغاز
92002566

-

وزارت آموزش و
پرورش

صدور
1393

-

12

تخصصی
شغلی

40

20

20

20

20

18

17

40

12

42

32

32

40

عضوووویووت در سوووازمووانهوواا اتووحووادیووههوواا کووموویووتووههووای موولووی و بوویوونالووموولوولووی
()Membership In Organizations, Unions, National And International Committees
زمان فعالیت
Time Activity
از  1395/11/01تاکنون

نام سازمانا اتحادیها انجمن
Organization, Union, Association
خانه نخبگان علمی بسیج

شرح فعالیت
Description
عضویت

سرگروه کامپیوتر در گروههای آموزشی فنیحرفهای و کارودانش

از  1394/06/01تاکنون

عضویت و همکاری

عضو شورای آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی استانداری هرمزگان

از  1394/07/22تاکنون

عضویت و همکاری

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی

ازسال  1392تاکنون

عضویت و همکاری

6
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سازمان بسیج اساتید

از سال  1391تا کنون

عضویت و همکاری

انجمن فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

از تاریخ  1391/11/13تاکنون

عضویت و همکاری

انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

از تاریخ 1391/11/15تاکنون

عضویت و همکاری

انجمن علوم شناختی ایران

از  1391/8/30تاکنون

عضویت و همکاری

انجمن پژوهشگران رسانه اجتماعی http://socialmedia.ir

از  1391/9/30تاکنون

عضویت و همکاری

باشگاه مهندسان ایرانhttp://www.iran-eng.com ،

از  1390تاکنون

عضویت و همکاری

انجمن مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلیتکنیک)

از  1390/10/1تاکنون

عضویت و همکاری

سازمان مردم نهاد(سمن) ایدهپردازان رمزینه

از  1389/4/1تاکنون

عضویت در بخش IT

شرکت ایده پردازان جوان پارسی

از  1389/6/1تاکنون

مدیریت بخش آموزش

انجمن متخصصان ایران()NOFA

از  1388/9/1تاکنون

عضویت و مشاور IT

شورای دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد بندرعباس

از  1383/10/1تا 1386/10/1

عضویت ،دبیر ،نایب دبیر

انجمن برنامهنویسی P30World

از  1383/11/23تا 1384/4/1

مدیر انجمن

اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشگاه هرمزگان

1380

عضویت و همکاری

سازمان ملی جوانان هالل احمر

از سال  1378تاکنون

عضویت و همکاری

سازمان بسیج دانشآموزی

از سال  1378تا 1382

عضویت

سازمان بسیج محالت ،پایگاه جواد ا ئمه

از سال  1373تا کنون

عضویت

تألیفا ترجمه و گردآوری()Writing, Translating And Compiling
آخرینبازنگری

پژوهش

وضعیت نگارش

شرح

Research

Writing Status

Description

Latest
Review

ترجمه کتاب مدیریت دانش ،نوشتهی کیمیز دالکیر ،نشر الزویر

1392/04/24

نیمه تمام ،پیشرفت کار فص  3از 7

ترجمه کتاب آموزش کاربردی .JavaScript

1390/2/24

نیمه تمام ،پیشرفت کار فص  3از 7

ترجمه کتاب آموزش کاربردی HTMLنسخه 5

1390/5/15

نیمه تمام ،پیشرفت کار فص  5از 8

ترجمه کتاب JQuery

1390/6/26

اتمام ترجمه

کتاب

اتمام ترجمه ،در مرحله ویرایش و
بازنگری

ترجمه کتاب آموزش الکترونیکی( )E-Learningجلد سوم

Book

اتمام ترجمه ،در مرحله مرجعگذاری

ترجمه کتاب آموزش الکترونیکی( )E-Learningجلد چهارم

1391/12/10

ترجمه کتاب آموزش الکترونیکی( )E-Learningجلد دوم

1391/12/10

اتمام ترجمه ،اتمام بازبینی اولیه
تالیف کتاب ،نیمه تمام ،پیشرفت فص
 5از17

تالیف کتاب مهندسی نرمافزار با کاربردهای عملی

ترجمه کتاب ،آماده چاپ ( 76صفحه)

ترجمه کتاب آموزش الکترونیکی( )E-Learningجلد اول

تالیف کتاب ،آماده چاپ ( 71صفحه)

تالیف کتاب آموزش نرمافزار دادهکاوی Weka

1391/2/10

اتمام درسنامه

تالیف درسنامه کارشوووناسوووی ،درس محیط چندرسوووانهای(با
نگرشی کاربردی)

1394/04/10

در دست نگارش

تالیف درسنامه کارشنا سی ،درس گرافیک رایانهای(با تمرکز بر
)OpenGL

1393/12/20

اتمام فص  9در  3بخش ،نیاز به
بازنگری
درسنامه تالیفی
Textbook
Compilations

1391/12/10

تالیف درسنامه کارشناسی ،درس مباحث ویژه در علوم رایانه

1391/10/30
1391/12/5

1392/07/27

در دست نگارش

تالیف درسنامه کارشوووناسوووی ،درس مهندسوووی نرمافزار(1با
رویکردی کاربردی)

1392/09/25

اتمام درسنامه

تالیف درسنامه کارشناسی ،درس مهندسی نرمافزار(2مهندسی
نیازمندیها)

1393/02/21

اتمام درسنامه

تالیف و ترجمه درسنامه کارشووناسووی ارشوود ،درس مهندسووی
نرمافزار پیشرفته(با تمرکز بر معماری نرمافزار)

1392/09/20

اتمام درسنامه

تالیف و ترجمه درسنامه کارشناسی ارشد ،درس سیستمعام
پیشرفته(با تمرکز بر سیستمهای توزیعشده)

1392/09/05

تالیف درس نامه کارشوووناسوووی ،درس کاربرد رایانه در فرآیند
آموزش با نگرش کاربردی ،به سوووفارش دانشوووگاه فرهنگیان
پردیس شهید بهشتی بندرعباس

1391/9/15

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

1393
Feb. 2014
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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
(مشوووووووووووواورهی
برنووامووه نویسووووی و
بهینهسازی الگوریتم)

1393
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

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.amiemtjournal.com

محمِّدپور ،مح« ،پیشوونهاد توسووعه و بهینهسووازی پارکهای سوواحلی بندرعباس» ،مجله چهارمین جشوونواره
پژوهشگران جوان ،بخش م ا ت اجرایی برتر ،صفحه 1384 ،71

Feb. 2014
ن ش در م اله
(مشاورهی
برنامهنویسی و
بهینهسازی الگوریتم)

1393
Feb. 2014
ن ش در م اله
(مشاورهی
برنامهنویسی و
بهینهسازی الگوریتم)

1384
ن ش در م اله
(نویسندهی اصلی)

1383

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

ن ش در م اله
(پژوهشگر اول)

شایسته ،محمد ،محمدپور ،محمدحسن ،د کی .هدایتاهلل« ،عوام موف یت کلیدی در سیستمهای هوشمند
ک سبوکار» ،همایش ملی مدیریت تو سعه(چالشها و راهکارها در سازمانهای دولتی و خ صو صی) ،جهاد
دانشگاهی واحد هرمزگان ،بندرعباس.1395/10/01 ،

1395/09/28

محمدپور ،محمدحسوون ،خطیبی بردسوویری .عمید ،شووایسووته ،محمد« ،مهارتهای کسووبوکار در فناوری
اطالعات (مطالعۀ موردی تجارت الکترونیک در ایران)» ،همایش ملی مدیریت توسعه(چالشها و راهکارها در
سازمانهای دولتی و خصوصی) ،جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان ،بندرعباس.1395/10/01 ،
شای سته ،محمد ،خطیبی برد سیری .عمید ،محمدپور ،محمدح سن« ،مدیریت دانش(چالشها و راهکارها)»،
همایش ملی مدیریت توسعه(چالشها و راهکارها در سازمانهای دولتی و خصوصی) ،جهاد دانشگاهی واحد
هرمزگان ،بندرعباس.1395/10/01 ،
د کی .هدایتاهلل ،محمدپور ،محمدح سن« ،چرخه پی شنهادی برای مدیریت دانش در شبکهی اجتماعی»،
کنفرانس بینالمللی یافتههای نوین پژوهشوووی در مهندسوووی برق و علوم کامپیوتر ،دانشوووگاه تهران ،تهران،
شماره  ،456صفحه .1394/05/27 ،67

ن ش در م اله
(پژوهشگر دوم)

1395/09/27
ن ش در م اله
(پژوهشگر نخست)

1395/09/25
ن ش در م اله
(پژوهشگر سوم)

1394/06/19
نوو ووش در موو ووالووه
(پژوهشگر نخ ست و
پیشووون هاد ده ندهی
چرخه)

1392/10/05

Accepted

پذیرفته شده

زراعی .سحر ،روحانی پاشاکی .شهاب آدرین ،محمدپور .محمدحسن« ،بررسی ویژگیهای مسکن بومی ایران
در اقلیم گرم و مرطوب(مطالعه موردی شووهرسووتان بندرلنگه)» ،هشووتمین سوومپوزیمِ پیشوورفتهای علوم و
تکنولوژی ،همایش ملی معماری ،شووهرسووازی و توسووعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شووهر پایدار،
موسسه آموزش عالی خاوران ،مشهد.1392/10/05 ،
موحدنیا ،آیدا ،محمدپور ،محمدحسوون« ،بررسووی روشهای مدلسووازی در آموزش الکترونیکی(با تمرکز بر
برنامهریزی راهبردی)» ،هشتمین سمپوزیمِ پیشرفتهای علوم و تکنولوژی ،همایش ملی مهندسی کامپیوتر
و تو سعه پایدار با محوریت شبکههای کامپیوتری ،مدل سازی و امنیت سی ستمها ،مو س سه آموزش عالی
خاوران ،مشهد.1392/09/28 ،

نوو ووش در موو ووالووه
(ان جام برداشووووت و
ب صری سازی نمونهها،
بررسوووی و ارزیووابی
دادههووا بووا پرسوجو
نویسی در پایگاهداده)

1392/09/28
ن ش در م اله
(پژوهشگر دوم)

1392/07/29
محمدپور ،محمدحسن ،دلّاکی ،هدایتاهلل ،زراعی سارا« ،مروری بر شبکههای اجتماعی» ،م اله برتر و نفر اول
در همایش منط های خانواده و آ سیب شنا سی ف ضای مجازی ،منط ه 15دان شگاه آزاد ا سالمی ،بندرعباس،
.1392/07/29

نوو ووش در موو ووالووه
(پووژوهووشگوور اول،
بررسوووی شوووبکههای
ا ج تمووا عی م طرح و
بررسووی آسوویبها و
فرصتها)

1391/12/01
م حموود پور .م حموودحسوووون“Overview of History and Development of Social Network ،
”) ،Sites(SNSsپذیرفته شوووده در نخسوووتین کنفرانس ابعاد زندگی دوم ،پژوهشوووکده فناوری اطالعات و
ارتباطات جهاد دانشگاهی ،اسفندماه .1391

8

نوو ووش در موو ووالووه
(پژوهشگر اول-مرور
جزئی بر روی بیش از
 100شووبکهاجتماعی
مطرح)
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Mohammad Hassan Mohammad pour
)(Curriculum Vitae
1391/09/01

محمدپور .محمدحسوون ،“Review of Social Network Sites(Trends & Events)” ،پذیرفته شووده در
کنفرانس رسانهها و مسای اجتماعی ایران ،بهمنماه .1391
محمدپور .محمد حسوون« ،کشووف دانش به کمک تحلی شووبکههای اجتماعی سووازمانی» ،پذیرفته شووده در
دهمین جشنوارهی ملی ایدههای برتر ،آذرماه .1391
محمّدپور ،مح« ،رتبهبندی اعتماد در سایتهای شبکه اجتماعی (مدلها و الگوریتمها)»
محمّدپور.مح،

" -."Clustering Algorithms: Taxonomyم الهای مروری که در آن کلیه الگوریتمهای موجود در حوزهی

Waited

دردست اقدام

خو شهبندی به تفکیک کاربرد در حوزههای مختلف د ستهبندی شده ا ست .حا ص این پژوهش به مح ان در انتخاب الگوریتم منا سب در

مرحلهی استخراج دانش کمک خواهد نمود-.
م حمّوود پور.محInformation and Knowledge Mining: Methods and Algorithms(Focused " ،

-"Clustering Algorithm
محم ّدپور ،مح،

نوو ووش در موو ووالووه
(پژوهشگر اول-مرور
جزئی بر روی روندها
و توسووعههای کلیدی
شووبکههای اجتماعی،
از آغوواز تووا توواریووخ
پژوهش)

1395
1392
نوو ووش در موو ووالووه
(پژوهشگر اول)

1391

" -"Knowledge Extraction in Social Annotationsدر این م الهای قصووود داریم به بررسوووی

روشهای ا ستخراج دانش از حا شیهنوی سیهای اجتماعی بپردازیم .این حا شیهنوی سیها با توجه به انگیز شی و رایگان بودنِ آنها ،به شدت

1390

محمّدپور.مح« ،برنامهریزی راهبردی در سازمانها» ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،مهرماه .1392

1392

محمّدپور.مح« ،معرفی برترین سایبرگها و کاربردپذیری آن در حوزهی نظامی» ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بندرعباس ،مهرماه .1392

1392

تاییدکنندهی دانش و دانشآفرین هستند -

Reports & White Paper

گزارش علمی(مقاله سفید)

محمّدپور.مح« ،ابُرانسان و سایبورگهای زنده» ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،مهرماه .1392

1392

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

1392

محمّدپور،مح« ،م یاسپذیری الگوریتمهای متنکاوی وب در یافتههای موتور جسووتجو» ،آزمایشووگاه آموزش
الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،آذرماه .1391

1391

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

1389

محمّدپور.مح« ،آشنایی با میکروکنترلرهای  ،»AVRکانون رباتیک خلیج فارس ،مردادماه .1389

1389

محمّدپور.مح« ،آموزش برنامهنویسووی Cدر محیط  ،»CodeVisionAVRکانون رباتیک خلیج فارس ،مردادماه
.1389

1389

محم ّدپور.مح« ،آموزش برنامهنویسوووی Assemblyدر محیط  ،»AVR Studioکانون ربات یک خلیج فارس،
مردادماه .1389

1389

محمّدپور.مح« ،آموزش و نکات لحیمکاری مدارات» ،کانون رباتیک خلیج فارس ،مردادماه .1389

1389

محمّدپور.مح« ،سه شیوه سنتی ساخت مدار  ،»PCBکانون رباتیک خلیج فارس ،مردادماه .1389

1389

M.Sc

کارشناسی ارشد

Seminar

سمینار
پروژه

Graduate
Project

محمّدپور،مح« ،آموزش محیط  ،»AVR Studioکانون رباتیک خلیج فارس ،مردادماه .1389

1389

محمّدپور،مح« ،آموزش محیط  ،»CodeVisionAVRکانون رباتیک خلیج فارس ،مردادماه .1389

1389

محمّدپور.مح« ،روشها و الگوریتمهای کاوش اطالعات و دانش» ،سمینار کارشنا سی ارشد دانشگاه صنعتی
امیرکبیر ،استاد مشاور دکتر احمد کاردان ،استاد سمینار دکتر عنایت پورمظفری.

1390

محمّدپور.مح« ،خودکارسووازی فرایند مدیریت دانش در شووبکههای اجتماعی(با تمرکز بر حاشوویهنویسووی
اجتماعی)» ،پروژه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،استاد راهنما دکتر احمد کاردان-.1391/9/20،
ارایهی غیررسمی-

1391

P.H.D

دکتری تخصصی
تولید محتوای الکترونیکی

Educational

تجاری

Comme
rcial

Production of Electronic
Contents

Thesis

رساله
آموزشی

محمّدپور .مح ،لوح فشردهی آموزشی« ،نرمافزارهای مهندسی نرمافزار».1392 ،

1392

محمّدپور .مح ،لوح فشردهی آموزشی« ،شبیهسازی ترافیک با فنون هوش مصنوعی».1389 ،

1389

محمّدپور .مح ،لوح فشردهی آموزشی« ،ساختان دادهها در برنامه نویسی».1388 ،

1388

محمّدپور .مح ،لوح فشردهی آموزشی« ،آموزش پایگاهدادهها با .1388 ،»SQL

1388

محمّدپور .مح ،لوح فشردهی آموزشی« ،آموزش پایگاهدادهها با .1388 ،»Access

1388

محمّدپور .مح ،لوح فشردهی آموزشی« ،طراحی رباتهای مسیریاب(ویژه مبتدیان)».1390 ،

1390

محمّدپور .مح ،لوح فشردهی آموزشی« ،کمکیار دانشآموزان سال سوم کامپیوتر فنیوحرفهای».1388 ،

1388

محمّدپور .مح ،لوح فشردهی آموزشی« ،کمکیار دانشآموزان سال دوم کامپیوتر فنیوحرفهای».1387 ،

1387
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محمّدپور .مح ،لوح فشردهی آموزشی« ،چگونه پژوهش کنیم؟».1387 ،

1387

محمّدپور .مح ،لوح فشووردهی آموزشووی« ،آموزش کاربردی MS Projectبرای مدیریت پروژه کتابخانه جامع
بندرعبّاس».1387 ،

1387

محمّدپور .مح ،لوح فشردهی آموزشی« ،کمکیار دبیران ریاضی م طع راهنمایی».1386 ،
سامانه مدیریت آموزشی (طراحی و تولید نرم افزارها با شبیه
سازهای آموز شی در را ستای تو سعه آموزش های مهارتی
مجازی)

آغاز 1395
پایان -

پیشوونهاد چرخه مدیریت دانش برای شووبکههای اجتماعی
آموزشووی (پیادهسووازی ،کاربردیسووازی و بومیسووازی طرح
پژوهشی گذشته)

آغاز 1395
پایان -

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

چر خه پیشووون هادی برای مدیر یت دانش در شوووب که های
اجتماعی

آغاز 1393
پایان 1394

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

طرح تجهیز کارگاه رباتیک ،دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس،
درمرحله بستن تفاهمنامه

آغاز 1393
پایان 1393

دانشگاه جامع علمی کاربردی

تدوین سوووند برنامهریزی راهبردی دانشوووگاه جامع علمی و
کاربردی شهرداری قشم

آغاز 1394

ادارهکل فنی و حرفهای استان
هرمزگان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
طرحهای پژوهشی
Research Projects

بندرعباس

بندرعباس
بندرعباس
شهرداری قشم
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه علمی کاربردی شهرداری
قشم
دانشگاه علمی کاربردی آموزش و

مخاطب اول :دانشگاه آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان
مخاطب دوم :شرکت ایدهپردازان جوان پارسی

پژوهش استانداری هرمزگان

دوره کاربینی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بندرعباس
مرکز رشد شرکتهای دانشبنیان
http://www.iauba.ac.ir

پژوهشی و شغلی
MOU1s Education,
& Research
Business

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بندرعباس
بنیاد ملی نخبگان
http://www.bpj.ir

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

1393

طرح سامانهی هوشمند آموزشیِ همراه
مخاطب اول :معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
مخاطب دوم :محمدحسن محمدپور ،هدایتاهلل د کی

مخاطب اول :مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری
مخاطب دوم :شرکت ایدهپردازان جوان پارسی

موسسه آموزش عالی پردیس معمار
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مخاطب اول :دپارتمان فناوری اطالعات موسسسه نیکان
مخاطب دوم :محمدحسن محمدپور

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
جهاد دانشگاهی هرمزگان
http://jdhor.ac.ir

1391

طرح ویلچرهای هوشمند برپاشونده

http://www.pardismemari.com

http://www.nikan.ac.ir

1392

طرح تجهیز کارگاه رباتیک(در سه فازِ توسعه)

دورههای آمادگی کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

موسسه آموزش عالی نیکان

1394

مخاطب اول :مرکز رشد شرکتهای دانشبنیان
مخاطب دوم :شرکت ایدهپردازان جوان پارسی

مخاطب اول :موسسه آموزش عالی پردیس معمار
مخاطب دوم :محمدحسن محمدپور

وزارت علوم تحقیقات و فناوری



مخاطب اول :دانشگاه شهرداری قشم
مخاطب دوم :شرکت ایدهپردازان جوان پارسی

1394

تدوین سند برنامهریزی راهبردی دانشگاه

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تفاهمنامههای آموزشیا

1386

1390

1389

دورههای آموزشی تخصصی کوتاهمدت
مخاطب اول :مرکز رشد جهاد دانشگاهی هرمزگان
مخاطب دوم :ایدهپردازان رمزینه

1388

طرح کیفیتبخشی آموزش به کمکِ گشتهای علمی

شووورکووت در رویوودادهووای عوولوومووی و ارایووه مووقوواالت و گووزارشهووای عوولوومووی
()Participation in scientific events and presentations of papers and scientific reports
عنوان()Title

تاریخ()Date

مدرس سوومینار آموزشووی با موضووو «فنون کسووب و کار در فناوری اطالعات» ،مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشووگاهی بندرعباس ،در تاریخ
 ،1395/09/25به مدت  3ساعت.

1395/09/25

of Understanding

10

1Memorandum

محمدحسن محمدپور
(معرفی سوابق ،تجربهها و توانمندیها)

Mohammad Hassan Mohammad pour
)(Curriculum Vitae

شوورکت در دوره عمومی پیوسووتنگاری فرهنگی ،بسوویج اسوواتید کشووور ،مح برگزاری دانشووگاه سووما بندرعباس ،از تاریخ  1394/12/11لغایت
 1394/12/13به مدت  28ساعت.

1395/01/25

شرکت در دوره ضمن خدمت «آموزش کتاب کار داوطلبی» ،جمعیت هالل احمر ا ستان هرمزگان ،از تاریخ  1394/09/17لغایت  1394/09/19به
مدت  12ساعت.

1394/09/12

شووورکت در دوره ضووومن خدمت «روشهای جذب منابع مالی و داوطلبی» ،جمعیت هالل احمر اسوووتان هرمزگان ،از تاریخ  1394/09/09لغایت
 1394/09/14به مدت  15ساعت.

1394/09/12

شرکت در دوره ضمن خدمت «مدیریت داوطلبان در فعالیتهای بشر دوستانه» ،جمعیت هالل احمر استان هرمزگان ،از تاریخ  1394/09/09لغایت
 1394/09/14به مدت  24ساعت.

1394/09/12

شرکت در دوره ضمن خدمت «آ شنایی با نه ضت بینالمللی صلیب سرخ» ،جمعیت هالل احمر ا ستان هرمزگان ،از تاریخ  1394/09/15لغایت
 1394/09/16به مدت  10ساعت.

1394/09/12

شرکت در دوره ضمن خدمت و مدرس «فهر ستنوی سی و نمایه سازی م ا ت با ا ستفاده از نرمافزار  ،»Office Word 2016به منا سبت هفتهی
پژوهش ،آموزش و پرورش هرمزگان با همکاری دفتر آموزش و پژوهش ا ستانداری هرمزگان ،مدرس دکتر عابدینی ،مهندس محمدح سن محمدپور،
 ،1394/09/17کد دوره.94091522 :

1394/10/30

شرکت در دوره ضمن خدمت «اصول نگارش علمی و م الهنویسی» ،به مناسبت هفتهی پژوهش ،آموزش و پرورش هرمزگان با همکاری دفتر آموزش
و پژوهش استانداری هرمزگان ،دکتر سماوی.1394/09/16 ،

1394/09/16

شوورکت در دوره ضوومن خدمت «کارگاه آیین نگارش و درسووتنویسووی در پایاننامهها و مکاتبات» ،به مناسووبت هفتهی پژوهش ،آموزش و پرورش
هرمزگان با همکاری دفتر آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان ،دکتر انصاریان 1394/09/16 ،به مدت  4ساعت ،کد دوره.94091523 :

1394/10/30

شووورکت در دوره ضووومن خدمت «تدوین پروپوزال» ،به مناسوووبت هفتهی پژوهش ،آموزش و پرورش هرمزگان با همکاری دفتر آموزش و پژوهش
استانداری هرمزگان ،دکتر انصاریان 1394/09/16 ،به مدت  4ساعت ،کد دوره.9409519 :

1394/10/30

شرکت در دوره ضمن خدمت «نگارش ادبی در م الهها و متنهای علمی» ،به مناسبت هفتهی پژوهش ،آموزش و پرورش هرمزگان با همکاری دفتر
آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان ،دکتر انصاریان.1394/09/16 ،

1394/09/16

شووورکت در اولین جشووونواره پایاننامههای برتر فرهنگیان در حوزه آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس(کاربسوووت یافتههای پژوهشوووی در عم )،
یکشنبه 1394/09/15 ،ساعت .9:00

1394/09/15

شرکت در سمینار ترویجی آ شنایی با علم و فناوری نانو ،مدرس سروش صحرائیان ،هنر ستان  17شهریور ،پژوهش سرای و یت اداره آموزش و
پرورش ناحیه  2بندرعباس1394/08/24 ،

1394/08/24

شرکت در اولین نشست بررسی آلودگی زیست محیطی دریا در بندرعباس ،فرهنگسرای طوبی1394/08/16 ،

1394/08/16

ارایه شفاهی م اله در کنفرانس بینالمللی یافتههای نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر ،دانشگاه تهران.1394/06/19 ،

1394/06/19

ارایه طرح پژوه شی در دان شگاه آزاد ا سالمی با عنوان «پی شنهاد چرخهی مدیریت دانش در شبکههای اجتماعی سازمانی» ،1393/08/01 ،تاریخ
پایان طرح  1394/03/30با ارایه یک م اله در کنفرانس ملی

1394

ارایه م اله در نوزدهمین دوره مساب ات سراسری قرآن و عترت ،کسب رتبه برتر منط های در دانشگاه آزاد اسالمی1392-93 ،

1393

شوورکت در دوره آموزشووی ضوومن خدمت «نرمافزار برنامهسووازی  ،»C#با کد  92003074از تاریخ  1393/08/29لغایت  1393/08/30طبق شووماره
مجوز  5000/26/39/60مورخ  ،1393/07/23هنرستان دارا آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس.

1393

اخذ گواهی حضور در کنگره علمی امام سجاد( ) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،مدت  5ساعت ،در تاریخ 1393/08/27و به امضای دکتر محسن
ده انی(معاون هماهنگی دانشووگاه آزاد اسووالمی) ،دکتر مهدی باقری(سوورپرسووت دانشووگاه آزاد اسووالمی واحد بندرعباس) و حجتا سووالم حسوون
زارعی(رئیس دفتر فرهنگ واحد بندرعباس)

1393

ارایه م اله در ه شتمین سمپوزیمِ پی شرفتهای علوم و تکنولوژی ،همایش ملی معماری ،شهر سازی و تو سعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا
شهر پایدار ،موسسه آموزش عالی خاوران ،مشهد1392/10/05 ،

1392

ارایه م اله در هشتمین سمپوزیمِ پیشرفتهای علوم و تکنولوژی ،همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکههای کامپیوتری،
مدلسازی و امنیت سیستمها ،موسسه آموزش عالی خاوران ،مشهد1392/09/28 ،

1392

ارایه م اله در همایش منط های خانواده و آسیبشناسی فضای مجازی 29 ،مهرماه (1392دریافت گواهی م اله)

1392

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

1392

اخذ گواهینامه پایاندوره آکادمی تخصصی مدیریت استراتژیک ،با شناسه  ،10400مدت  2ساعت در تاریخ  1392/07/30و به امضای دکتر حسین
یاریگرروش

1392/08/04

اخذ گواهینامه ضمن خدمت دوره تکنولوژی آموز شی ،با شنا سه  ،9281201مدت  8ساعت در تاریخ 1392/08/01و به ام ضای من صور میمنه
مدیرک دفتر آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان

1392/08/26

دومین همایش توانمندسازی سمنها در حوزه تحلی شبکه اجتماعی ،جنگ نرم و امنیت سایبر ،تیرماه 1392

1392

اخذ گواهینامه پایاندوره آموز شی توانمند ساز با عنوان جنگ نرم در دان شگاه جامع امام ح سین( ) ،با شنا سه  90770021از تاریخ 1391/12/28
لغایت  ،1391/12/10مدت  30ساعت معادل  2واحد ،با کسب نمره خیلی خوب و به امضای دکتر علیمحمد نائینی(فرمانده دانشکده و پژوهشکده
علوم اجتماعی و فرهنگی) و سرتیپ پاسدار دکتر حسین ظریفمنش(فرمانده دانشگاه جامع امام حسین)

1392/12/30

اخذ گواهینامه دوره آموزشی کوتاهمدت مالیات بر ارزش افزوده ،به شماره  ،40/2632به مدت  5ساعت در تاریخ  1391/08/29و به امضای علیرضا
م صودی مدیر مرکز آموزشهای تخصصی و ضمن خدمت دانشگاه علوم اقتصادی و محمدصالح مذنبی دبیر ستاد اجرایی دورههای تخصصی مالیات
بر ارزش افزوده.

1391/08/29

11

محمدحسن محمدپور
(معرفی سوابق ،تجربهها و توانمندیها)

Mohammad Hassan Mohammad pour
)(Curriculum Vitae

شرکت در کارگاه جنگ نرم بسیج اساتید کشور ،مح برگزاری دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی بندرعباس1391 ،

1391

دومین کنفرانس رسانهها و مسای اجتماعی ایران1391 ،

1391

پنجمین کنفرانس مدیریت دانش ایران1391 ،

1391

نخستین کنفرانس ابعاد زندگی دوم ،پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی تهران1391 ،

1391

گواهی شرکت در سومین دوره م ساب ات سرا سری روبوکاپ سما(آموز شکده فنی و حرفهای سما شیراز)  1تا  3آذرماه  ،1390تیم رباتیک خلیج
فارس ،لیگ رباتهای م سیریاب ،به ام ضای محمدر ضا قائدی دبیر اجرایی سومین دوره م ساب ات سرا سری روبوکاپ سما و اماناهلل پی شوا معاون
آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی سازمان سما

1390/09/03

مدرس و سرپر ست گروه رباتیک خلیجفارس(تنها با کمتر از 40ساعت آموزش)" ،جام رباتیک نادکو" ،ک سب رتبه اول رباتهای م سیریاب ،مجتمع
گفتگوی تمدنها ،بندرعبّاس25 ،شهریورماه1390

1390

دبیر سمینار" ،بهینهسازی گروه مورچهها" ،مدرس :مهندس هدایتاهلل دلّاکی ،جزیره هرمز–  19آذرماه 1389

1389

اخذ گواهینامه ضمن خدمت دوره برر سی ،تحلی و روش تدریس « سی ستمعام » متو سطه فنی و حرفهای و بازآموزی مبانی علمی آن ،با شنا سه
 ،92001409مدت  40ساعت در تاریخ  1387/12/12لغایت  1387/12/25به ام ضای نا صر سا ری رئیس گروه ارت ا علمی منابع ان سانی و خلی
عمرانی رئیس سازمان آموزش و پرورش

1388/02/31

شرکت در دوره آموزشی "شیوه نوین پژوهش"،کسب نمره  100و درجه عالی ،یزد -آذرماه 1383
اخذ گواهینامه کارگاه آموزشی «روشهای عملی پژوهش» به شماره  322708/25به مدت  12ساعت از تاریخ  1383/09/22لغایت 1383/09/25
همزمان با چهارمین جشنواره پژوهشگران جوان و کسب درجه عالی به امضای احمد شهسواری ،رئیس سازمان آموزش و پرورش استان یزد و دبیر
اجرایی چهارمین جشنواره پژوهشگران جوان

1383/09/24

رتبه برگزیدهی کشور در طرح پژوهشی ،چهارمین جشنواره پژوهشگران جوان کشور1383 ،

1383

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

1379



توووقووودیووورنووواموووههوووا

و

تشوووووویوووق

نووواموووههوووای

دریوووافوووتوووی

()Received a certificate of appreciation and encouragement
عنوان
Title
ت دیرنامه

سازمان اعطاکننده
Organization Name
انجمن ادبی پایا

لوح ت دیر
نمایندگی و نایب
دبیر شورای چهارم

دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

دکتر حمیدرضا عامری
سیاهوئی

رئیس دانشگاه

لوح ت دیر دبیر
شورای پنجم

شورای نمایندگان دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز
بندرعباس

مجمع شورا

شورای نمایندگان

لوح ت دیر
نمایندگی شورای
پنجم

تاریخ
Date
1383/07/01

نام و نام خانوادگی
Name & Family
حامد نوردی

سمت
Organizational position
رئیس انجمن

1384/04/05

1385/02/09

شورای نمایندگان دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز
بندرعباس

مجمع شورا

شورای نمایندگان

1385/04/05

لوح ت دیر همایش
در آسمان خیال

اداره آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

عباس امینیزاده

رئیس اداره ناحیه2

1387/12/14
 4مارس 2009

ت دیرنامه

اداره آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

عباس امینیزاده

رئیس اداره ناحیه2

1387/12/28
 18مارس 2009

ت دیرنامه

سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان

خلی عمرانی

رئیس سازمان آموزش و پرورش

1388/01/25
 14آپری 2009

ت دیرنامه روز معلم

اداره آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

عباس امینیزاده

رئیس اداره ناحیه2

1388/02/06
 26آپری 2009

ت دیرنامه

هنرستان فنی و حرفهای شهید ح انی

عبدالرسول عبدلی

رئیس هنرستان

1388/02/28
 18می 2009

لوح ت دیر

اداره آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

عباس امینیزاده

رئیس اداره ناحیه2

1388/06/18
 9سپتامبر 2009

ت دیرنامه روز معلم

اداره آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

اصغر رنجبر

رئیس اداره ناحیه2

1389/02/04
 24آپری 2010

ت دیرنامه روز معلم

آموزشکده فنی و حرفهای پسران بندرعباس

محمد قائدی

رئیس آموزشکده

1389/02/12

ت دیرنامه روز معلم

فرمانداری شهرستان بندرعباس

عباس امینیزاده

فرماندار بندرعباس

1389/02/12

ت دیرنامه

شهرداری بندرعباس

محمدجواد سلطانزاده

شهردار بندرعباس

1389/06/29

لوح ت دیر

اداره آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

موسی عیدزاده

رئیس اداره ناحیه2

1389/09/07
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لوح ت دیر برپایی
نمایشگاه شاهد

فرمانداری شهرستان بندرعباس

عباس امینیزاده

فرماندار بندرعباس

1389/11/07

لوح ت دیر برپایی
نمایشگاه شاهد

اداره آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

موسی عیدزاده

رئیس اداره ناحیه2

1389/11/20

ت دیرنامه

هنرستان فنی و حرفهای شهید ح انی

عبدالرسول عبدلی

رئیس هنرستان

1390/02/20

ت دیرنامه

دانشگاه آزاد اسالمی مرکز هرمز

حسین حیدری

رئیس دانشگاه آزاد واحد هرمز

1391/02/12

ت دیرنامه روز معلم

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی بندرعباس

علی دبیری

رئیس مرکز

1391/02/12

لوح سپاس

ارت ای میانگین نمرات امتحان نهایی بانک اطالعاتی

اصغر رنجبر

معاون آموزش متوسطه اداره ک

1391/11/24

ت دیرنامه روز معلم

شورای اسالمی شهر بندرعباس

جمشید رئیسی

رئیس شورای شهر بندرعباس

1392/02/12

ت دیرنامه روز معلم

اداره ک آموزش و پرورش استان هرمزگان

احمد آخوندی

مدیرک آموزش و پرورش

1392/02/14

لوح ت دیر

لوح ت دیر کارگروه برتر اجتماعی کارگاه جنگ نرم
سازمان بسیج اساتید استان هرمزگان

دکتر احسان کامرانی

مسئول سازمان بسیج اساتید

1392/03/30

لوح سپاس
پژوهشگر برتر

همایشمنط هایخانوادهوآسیبشناسیفضایمجازی،منط ه
15دانشگاهآزاداسالمی،بندرعباس

دکتر احسان کامرانی
دکتر مهدی باقری

رئیس منط ه 15
سرپرست دانشگاه

1392/07/29

ت دیرنامه

دفتر نماینده ولی ف یه و امام جمعه بندرعباس
موسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر

غالمعلی نعیم آبادی
حمید شاهآبادی

نماینده ولی ف یه و امام جمعه
مشاور وزیر و سرپرست موسسه

1392/09/27

ت دیرنامه

پارک علم و فناوری استان هرمزگان

هادی حسینینژاد
تختی

معاون فناوری و پشتیبانی

1392/12/21

ت دیرنامه

شهرداری بندرعباس

عباس امینیزاده

شهردار بندرعباس

1393/02/10

ت دیرنامه روز معلم

دانشگاه علمی کاربردی استانداری هرمزگان

نماینده دانشجویان

دانشجویان کارشناسی IT

1393/02/12

ت دیرنامه روز معلم

آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

موسی عیدزاده

مدیریت ناحیه 2

1393/02/12
 2می 2014

ت دیرنامه روز معلم

فرمانداری شهرستان بندرعباس

احمد مرادی

فرماندار و رئیس شورای شهر

1393/02/12

لوح ت دیر مدرس
نمونه

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
بندرعباس

سید محمد میرحسینی

سرپرست مرکز

1393/02/15

لوح ت دیر مساب ه
م الهنویسی نماز

ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

دکتر مهدی باقری

سرپرست دانشگاه

1393

ت دیرنامه همکاری

مرکز آموزش و پژوهش مرکز علمی کاربردی
استانداری و استانداری هرمزگان

جاسم جادری

استاندار هرمزگان

1394/02/12

ت دیرنامه روز معلم

آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

سید هادی حسینی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2

1394/02/14
 4می 2015

ت دیرنامه

مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری قشم

نبهان مدنی

سرپرست مرکز

1394/02/18

ت دیرنامه همکاری

مرکز آموزش و پژوهش مرکز علمی کاربردی
استانداری و استانداری هرمزگان

رضا برومند

معاون توسعه مدیریت و منابع
انسانی استانداری

1394/12/18

لوح ت دیر

آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

سید هادی حسینی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2

1394
 5نوامبر 2015

لوح سپاس

فرمانداری شهرستان بندرعباس

احمد پویافر

فرماندار شهرستان بندرعباس

1394/06/04

لوح سپاس

هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

عبدالحسین معزی

نماینده ولی ف یه در جمعیت
هالل احمر

1394/10/28

ت دیرنامه

شورای دانشاموزی هنرستان نمونه شهید اسحق دارا
هنرستان نمونه دولتی شهید اسحق دارا

امیرحسین ذاکری
حسین دایریپور

رئیس شورای دانشآموزی
مدیریت هنرستان

1394/11/12

ت دیرنامه

مجلس ملی آیندهسازان ان الب اسالمی
هنرستان نمونه دولتی شهید اسحق دارا

امیرحسین ذاکری
حسین دایریپور

نماینده مجلس ملی آیندهسازان
مدیریت هنرستان

1394/11/12

ت دیرنامه برگزاری
نمایشگاه علمی

آموزش و پرورش استان هرمزگان

علی کرمپور

مدیرک آموزش و پرورش استان
هرمزگان

1394/11/14

لوح سپاس سرگروه
گروه آموزشی

آموزش و پرورش استان هرمزگان

علی کرمپور

مدیرک آموزش و پرورش استان
هرمزگان

1395/01/31

لوح سپاس
همکاری با گروه
آموزشی

آموزش و پرورش استان هرمزگان

علی کرمپور

مدیرک آموزش و پرورش استان
هرمزگان

1395/01/21
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لوح ت دیر ساخت
ابزارهای کمک
آموزشی

آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

سید هادی حسینی
زیارتی

مدیریت اداره آموزش و پرورش
ناحیه  2بندرعباس

1395/09/28

لوح ت دیر مدرس
کارگاههای آموزشی
رشته کامپیوتر

آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

سید هادی حسینی
زیارتی

مدیریت اداره آموزش و پرورش
ناحیه  2بندرعباس

1395/09/28

لوح ت دیر همکاری
با گروه آموزشی
کامپیوتر

آموزش و پرورش ناحیه  2بندرعباس

سید هادی حسینی
زیارتی

مدیریت اداره آموزش و پرورش
ناحیه  2بندرعباس

1395/09/28

لوح سپاس
همکاری در هفته
پژوهش و فناوری

آموزش و پرورش استان هرمزگان

علی کرمپور

مدیرک آموزش و پرورش استان
هرمزگان

1395/09/29



ر ت به های کسووود شوووده در مسوووا ب قات م خ ت لف ع ل میا فر ه ن گیا ورزشوووی و ه نری
()Ratings Acquired In Scientific, Cultural, Sport And Artistic Competitions



رتبه

عنوان

رشته

سطح مسابقات

تاریخ

Rank
رتبه برتر

Title
نوزدهمین دوره مساب ات سراسری قرآن و عترت ،دانشگاه آزاد

Field
م اله پژوهشی

Competition level
در سطح منط ه 15

Date
1392-93

م ال اول

همایش منط های خانواده و فضای سایبر ،دانشگاه آزاد اسالمی

م اله پژوهشی

در سطح منط ه 15

مهر 1392

حکم صعود

صعود قلهی  3450متری الوند در استان همدان()28 Sep 2010

کوهنوردی

در سطح کشور

1389/07/06

م ام اول

جشنواره نماز حوزه هنری کشور

شعر نیمایی

در سطح کشور

1385

م اماول

چهارمین همایش پژوهشگران جوان

تح یق

درسطح کشور

1383

م اماول

مساب ات فرهنگی و هنری

مینیاتور

استان هرمزگان

1380

م اماول

مساب ات فرهنگی و هنری

نگارگری

استان هرمزگان

1379

م اماول

المپیاد ریاضی سال  .2000م (سال ریاضیات)

ریاضیات

استان هرمزگان و کشور

1378

م امسوم

مساب ات فرهنگی و هنری

ن اشی با آبرنگ

استان هرمزگان

1377

م امبرگزیده

طرح بنمار

ن اشی با مداد رنگ

استان هرمزگان وکشور

1376

م امدوم

مساب ات فرهنگی و هنری

تئاتر

استان هرمزگان

1376

م امسوم

مساب ات فرهنگی و هنری

تح یق

استان هرمزگان

1376

م اماول

مساب ات فرهنگی و هنری

ن اشی با مداد رنگ

استان هرمزگان

1374

انتقادات و پیشنهادات آموزشی و پژوهشی()Suggestions and Feedback Education and Research
عنوان انتقاد یا پیشنهاد

نام سازمان

نام و نام خانوادگی مسئول

سمت

تاریخ ارایه

Title
آگاهی و آشنایی کارکنان و ارباب رجوعان
آموزش و پرورش ناحیه 2بندرعباس با عملکرد
این ناحیه
شماره پیشنهاد30/61/7659 :

Organization Name

Name & Family

Organizational position

Date

اداره آموزش و پرورش ناحیه
 2بندرعباس

عباس امینیزاده
بهجت حاجیزاده

رئیس اداره آموزش و پرورش
ناحیه2
دبیر شورا

1388/03/10

بازنمایی فعالیتهای فرهنگی به صورت
چندرسانهای جهت تاثیرگذاری هرچه بیشتر و
افزایش ارق سازمانیِ کارکنان ،شماره پیشنهاد:
30/61/7663

اداره آموزش و پرورش ناحیه
 2بندرعباس

عباس امینیزاده
بهجت حاجیزاده

رئیس اداره آموزش و پرورش
ناحیه2
دبیر شورا

1388/03/10

گردآوری خالقیت و ابتکارات همکاران و بررسی
اهداف طرحها در جهت تح ق آرمانِ دولت
پاسخگو و حرکت به سوی نامگذاری سال
نوآوری و شکوفایی
شماره پیشنهاد30/61/7665 :

اداره آموزش و پرورش ناحیه
 2بندرعباس

رئیس اداره آموزش و پرورش
ناحیه2
دبیر شورا

1388/03/10



عباس امینیزاده
بهجت حاجیزاده

مهارتهاا توانمندیها و عالیق پژوهشی()Skills, Capabilities And Research Interests
مهارتهای تخصصی
Professional Skills





اصول علمی و مهندسی نرمافزارSoftware Engineering/E-Commerce/UML/Mathlab :
زبانهای برنامهنویسیC/C++/C#/Pascal/Fox Pro/Visual Basic/VB.net :
زبانهای برنامهنویسی موازیOpenMP ،Cuda :
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(Curriculum Vitae)

MS Access/SQL/SQL Server :طراحی پایگاه دادهها



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



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



Studio/Multimedia Builder/Director MX/Premiere
TCP/IP/Network+/Team Viewer/Net Support Packet Tracer/Virtual Network:مهارتهای شبکه



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



Linux
Programming in AVR Microcontroller/AVR Studio/Code Vision AVR/PLC:مهارتهای رباتیک



Arena/Proteus :مهارتهای شبیهسازی



Microsoft Office Applications/MS Project/Digital Organizer :مهارتهای کاربری



Rapid Miner/Weka :مهارتهای دادهکاوی

)Social Networks Analysis(تحلی شبکه اجتماعی
)Cyborgs(سایبورگها




)Cyber Security(امنیتِ فضای سایبر



)Robot Developer(.توسعه روباتیک کاربردی





Gephi :مهارتهای تحلی شبکه اجتماعی



.)E-Learning(آموزش الکترونیکی



.)Knowledge Management(مدیریت دانش



)Educational DataMininig(دادهکاوی آموزشی



)WebTextMining(متنکاوی وب



)Parallel Processing(پردازش موازی
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)Trading with Celebrities and Scientists(آشنایی با مشاهیر و دانشمندان
مدت آشنایی
Time Trading

موضوع و نوع فعالیت

عنوان شغلی و سمت سازمانی

نام و نام خانوادگی

Subject or Type of Activity

Job Title & Organizational position
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

Name & Family
دکتر امیر صباغ مالحسینی

+983431321336
sabbagh@iauk.ac.ir

Amir Sabbagh Molahosseini
(Assistant Professor)

2016-2017

Parallel Processing, RNS with
NVIDIA CUDA Programming in
GPU

2016-2017

Parallel Processing with
OpenMP

2010-2014

knowledge Management,
IT for Managements,
Adviser of Paper

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2003-2008

2003-2008

Strategic Management,
Virtual Teams Management

E-Commerce

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
azemrani@gmail.com

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات
)دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلیتکنیک تهران
+982164542729
aakardan@aut.ac.ir

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات
)دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلیتکنیک تهران
+982164542726
sa.hashemi@aut.ac.ir
http://www.aut.ac.ir/sa.hashemi

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات
)دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلیتکنیک تهران
+982164542708
mshajari@aut.ac.ir

Human-Computer Interface,
Human Agents in IT

Adviser of Master Seminar

TA of Strategic Management,
Virtual Teams Management

Adviser of Bachelor Project

Supervisor Bachelor Project

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات
)دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلیتکنیک تهران
+982164543506
hshirali@aut.ac.ir
http://shahreza.shirali.ir/index.html

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات
)دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلیتکنیک
+982164542723
saadat@aut.ac.ir
http://ceit.aut.ac.ir/~saadat

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات
)دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلیتکنیک
+982166465422
rsoftmio@gmail.com
http://www.saebi.ir/

هیئتعلمیبازنشستهکامپیوتروفناوریاطالعات
دانشگاه صنعتی اصفهان
+983133915391
mdjazi@cc.iut.ac.ir
http://davarpanahjazi.iut.ac.ir

هیئتعلمیبازنشسته کامپیوتر و فناوری اطالعات
دانشگاه صنعتی اصفهان
+983133912450
sadighim@cc.iut.ac.ir
http://sadighi.iut.ac.ir

16

دکتر آزادهسادات عمرانی
Azadesadat Emrani
(Assistant Professor)

دکتر احمدآقا کاردان
Dr. Ahmad Kardan
(Assistant Professor)

دکتر سید علیرضا هاشمی گلپایگانی
Dr. Seyed Alireza Hashemi
Golpaygani
(Assistant Professor)

دکتر مهدی شجری
Dr. Mehdi Shajari
(Assistant Professor)

دکتر محمدحسن شیرعلی شهررضا
Dr. Mohammad Hassan
Shirali-Shahreza
(Assistant Professor)

دکتر سعادت پورمظفری
Dr. Saadat Pour Mozafari
(Assistant Professor)

مهندس علیرضا صائبی
Alireza Saebi

دکتر محمد داورپناه جزی
Dr. Mohammad Davarpanah
Jazi
(Assistant Professor)

دکتر محسن صدیق مشکنانی
Dr. Mohsen Sadighi
Moshkenani
(Assistant Professor)



محمدحسن محمدپور
) تجربهها و توانمندیها،(معرفی سوابق

Mohammad Hassan Mohammad pour
(Curriculum Vitae)



)Bio(دلنوشته
 « ستوده به نیکی» است و امیدوارم-محمدحسن- مفهوم نامِ من. «مسیحا» یا «مسعود» میخوانند،» دوستانم مرا «محمد.نامِ من طو نی است
در ر شتهی- در دان شکدهی فنی و دان شگاه، هرچند دراغلب مواقع. اکنون دربندرعباس معلم ه ستم، پس ازدوران ِتح صیلی طو نی.چنین با شم
 درس، درس خواندن، در زندگی من. تدریس میکنم- کار شنا سی و کار شنا سی ار شد،مهند سی کامپیوتر و فناوری اطالعات در م طع کاردانی
. موج میزند... سفر و، 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.



)Communicate with me(ارتباط با من


📧Email

Cellphone
+98(917)1593392
+98(917)5222162
+98(938)4817336
+98(933)9703519
+98(921)5948423
+98(921)0696411

(SMS for Research Activity)
(Private)
(Business activity)
(Business activity)
(Business activity)
(Business activity)

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

Social Network

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

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)مسیحا(محمدپور
Instagram: MasihaMPS
Google+: Masiha Irani
Imo: MHMP
)https://web.telegram.org/(فهرست کانال های آموزشی و درسی در شبکه اطالعرسانی تلگرام

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



)https://telegram.me/SoftwareEngineering1(-کارشناسی/م طع کاردانی-1مهندسی نرمافزار



)https://telegram.me/SoftwareEngineering2(-م طع کارشناسی-2مهندسی نرمافزار



(https://telegram.me/MultimediaEnvironments(-م طع کارشناسی-محیطهای چندرسانهای



(https://telegram.me/ComputerGraphic1(-م طع کارشناسی-گرافیک رایانهای



)https://telegram.me/joinchat/BZEuGD2_bVyIPbF4WOSMAQ(-م طع کارشناسی-برنامهنویسی سیستمهای عام همراه



)https://telegram.me/joinchat/BZEuGD2ijMlSpucl4il0zw(-م طع کارشناسی-مدیریت فناوری اطالعات



)https://telegram.me/joinchat/BZEuGD3um6iVs4kA-FJtuw(-م طع کارشناسی-مدیریت ارتباط با مشتری



)https://telegram.me/joinchat/BZEuGD57dxOsmVcg1JcsyA(-م طع کارشناسی-سیستم پرداخت الکترونیک



)https://telegram.me/joinchat/BZEuGD-bHa5Ckxr4Rx93kw(-م طع کارشناسی-مباحث ویژه در علوم رایانه



)https://telegram.me/joinchat/BZEuGD3ryyyItTVpq4Yhbw(-کارشناسی ارشد/م طع کارشناسی-شبیهسازی رایانهای
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محمدحسن محمدپور
(معرفی سوابق ،تجربهها و توانمندیها)

Mohammad Hassan Mohammad pour
)(Curriculum Vitae

18

