بسمه تعالی

تاریخچه تحصیلی ،پژوهشی و شغلی به همراه عناوین مهارتها و تجارب ()Resume
تاریخ آخرین ویرایش۱۳۹۷/۱۲/۱ :

مشخصات فردی و اطالعات تماس
نام و نام خانوادگی :ناصر باقری محمودآبادی

نام پدر  :حسن

شماره شناسنامه ۴۴۸۰۰۴۷۲۴۷ :

متولد ۱۳۷۱:

شماره شناسائی ملی۴۴۸۰۰۴۷۲۴۷ :

وضعیت تأهل :مجرد

صادره از :میبد

تلفن همراه۰۹۱۶۲۵۳۴۸۵۵-۰۹۳۶۶۴۸۹۸۷۸ :

تارنما:
نشانی رایانامهnaser9878@gmail.com:
www.naserbagheri.ir

شناسه کلید  OpenPGPبرای رمزنگاری و امضای دیجیتالD1437052 :
نشانی پستی :یزد ،میبد ،شاهجهانآباد ،خیابان شهید احمد زارعشاهی ،کوچه قائم  ،۳۳پ ۳۶

کدپستی :

۸۹۶۱۸۴۹۷۴۷

سوابق تحصیلی کالسیک
مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

محل تحصیل

سال دانش اموختگی

معدل

ردیف
۱

دیپلم

ریاضی و فیزیک

دبیرستان صادقیان

1390

٪۷۵

۲

کارشناسی

علوم کامپیوتر

دانشگاه یزد

139۴

٪۸۰

۳

کارشناسی ارشد

علوم کامپیوتر

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۱۳۹۷

٪۹۰

مقاالت و پایاننامه
عنوان مقاله

کنفرانس

ردیف
۱

انتخاب ویژگی مبتنی بر یک الگوریتم بهینهسازی گرگ خاکستری بهبودیافته

دومین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی ()۱۳۹۶

۲

بررسی روشهای جدید انتخاب ویژگی برای داده ها با ابعاد باال

۳

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در
مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات ()۱۳۹۷

طرح جمعآوری اطالعات بهنگام و پوشش داده شده برای شهرهای هوشمند

چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی

براساس شبکههای ادهاک وسایل نقلیه

برق ،مکانیک ،کامپیوتر و فناوری اطالعات ()۱۳۹۷

عنوان پایاننامه

نمره

روشهای ترکیبی برای خوشهبندی فازی با استفاه از فازی  -Cمیانگین و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات مبتنی بر اتوماتای یادگیرنده

بسیار خوب

حیطههای کاری مورد عالقه (نه الزاما به ترتیب عالقه)
ردیف

عنوان

۱

نرمافزارهای آزاد و متنباز ()FLOSS: Free/Libre Open Source Software

۲

طراحی و پیادهسازی محصوالت فناوری اطالعات بر پایه پروژههای آزاد ()Free/Libre Open Source Applications

۳

برنامهنویسی تحت فریمورک جدید گوگل  ، flutterاندروید ،جاوا و پایتون

۴

رمزنگاری ()Encryption

۵

مجازیسازی ()Virtualization

۶

الگوریتمهای تکاملی در هوش مصنوعی

۷

دادهکاوی و یادگیری ماشین

۸

یادگیری عمیق با Keras

۹

مربی و منتور در استارتاپها

۱۰

پیادهسازی پروژههای علمی و اکادمیک

۱۱

انجام طرحهای تحقیقاتی دانشبنیان در حوزههای کاربردی

سوابق شغلی و مسئولیت
ردیف

محل فعالیت

شغل

۱

دبیر و طراح سوال مسابقات بازی ریاضی یزد

۲

نویسنده کتاب Hi Ubuntu

۳

عضو تیم نگارش و آموزش بنیاد جهانی FCDL

۴

عضو تیم  Androidحوزهی GIS

دانشگاه یزد
] [ Mathgame.blog.ir
] [ Hiubuntu.blog.ir
شرکت

دانشبنیان

سامانههای

آزاد

زمان شروع

مدت

۱۳۹۲/۱۱

(ادامه دارد)

۱۳۹۳/۱

هفت ماه

فناوری
۱۳۹۳/۷

اطالعات ایدهآل آینده ایرانیان (سافا)

(ادامه دارد)

] [ FCDL.ir
شرکت

دانشبنیان

سامانههای

آزاد

فناوری

اطالعات ایدهآل آینده ایرانیان (سافا)

۱۳۹۴/۴

 ۳سال

۵

عضو تیم راهبردی کاربران لینوکس در یزد

Yazdlug.net

۱۳۹۴/۵

سه ماه

۶

عضو تیم طراحی و گرافیک

شرکت بلوط سیستم آرتاکاوا

۱۳۹۴/۷

 ۲سال

۷

طراح و توسعهدهنده نقشه گردشگری Tajak

عمومی -سافا

۱۳۹۴/۱۲

سه ماه

۸

طراح و توسعهدهنده Tajak Chat

شرکتی -سافا

۱۳۹۵/۱۰

سه ماه

۹

طراح و توسعهدهنده Tajak Calendar

شرکتی  -سافا

۱۳۹۵/۱۰

سه ماه

۱۰

عضو ارشد هوش مصنوعی و داده کاوی

۱۳۹۶/۶

(ادامه دارد)

۱۳۹۶/۱۱

(ادامه دارد)

۱۲

طراح سامانه ردیابی سپهر

Sepehrtracer.ir

۱۳۹۶/۱۲

(ادامه دارد)

۱۳

مدیر و طراح سایت الگوریتمهای فراابتکاری

Metaheuristic.ir

۱۳۹۷/۲

(ادامه دارد)

۱۴

مدیر و طراح سایت آ کادمی تحقیقاتی YazdThesis

YazdThesis.ir

۱۳۹۷/۲

(ادامه دارد)

۱۵

طراح اپلیکیشن Yazd Parking

شخصی -فاوا شهرداری یزد

۱۳۹۷/۳

(ادامه دارد)

۱۶

طراح و توسعهدهنده Yazd Cloud

شخصی -فاوا شهرداری یزد

۱۳۹۷/۱۰

(ادامه دارد)

۱۷

کارشناس امریه سازمان ارتباطات و فناوری اطالعات

سرباز امریه

۱۳۹۸/۲

تعهد دو ساله

] [ Saafaa.ir

توسعهدهنده  Androidاپلیکیشن نمایشگاه کتاب

۱۱

تهران (همراهنما)

شرکت هوشور

] [ houshvar.ir
شرکت جهان واصل (کیوآرگرافی)

] [ qrgraphy.com

مهارتها
ردیف

عنوان مهارت

میزان تبحر

۱

زبان انگلیسی (خواندن و درک مطلب)

خوب

۲

آشنائی با مفاهیم نرمافزارهای آزاد FLOSS

عالی

۳

آشنائی با ابزارهای عمومی نگارشی

خوب

۴

توانائی تهیه مستندات

خوب

۵

توانائی برنامهریزی و مدیریت راهبردی

خوب

۶

توانائی مدیریت جلسات و مذاكرات ،قدرت بیان و توانائی سخنرانی

۷

آشنائی با توزیعهای لینوکس

عالی

۸

آشنائی با زبانهای برنامهنویسی جاوا و اندروید ،پایتونCSS ،HTML ،

عالی

۹

طراحی با ابزارهای گرافیکی آزاد

خوب

۱۰

بررسی و بکارگیری الگوریتمهای تکاملی در زمینهی مرتبط با هوش مصنوعی و دادهکاوی

عالی

۱۱

طراحی و توسعهی اپلیکشنهای مرتبط با دادههای مکانی

عالی

۱۲

آشنائی بر طراحی واکنشگرا Bootstrap -

خوب

۱۳

تجربه تست و پیادهسازی  UI/UXدر اپلیکیشن

خوب

۱۴

آشنا با نرمافزار های طراحی وب سایت و سیستمهای مدیریت محتوا

خوب

۱۵

آشنا به اصول برنامه نویسی و استانداردهای کدنویسی

خوب

متوسط

همکاران
ردیف

نام و نام خانوادگی

نشانی رایانامه

تلفن

ارتباط

شغل/مسئولیت

۱

احسان فرشادی

farshadi@saafaa.ir

۰۹۱۲-79۶-۹۴۴۱

۲

ابوالفضل میرخلیلی

mirkhalili@iauyazd.ac.
ir

۰۹۱۳-۱۵۱-۵۸۷۳

۳

عزیزه شیخعلیشاهی

azizeh.sheykhalishahi
@gmail.com

۰۹۱۳-۷۷۶-۱۳۳۵

۴

علی آستی علیبیک

ali41asti@gmail.com

۰۹۳۸-۰۸۲-۴۷۳۹

۵

احمد سر استاد

ahmad.sarostad@gmail
.com

۰۹۱۳-۲۵۹-۳۹۱۱

مدیر عامل  NOGاسمان کویر استان یزد

۶

وحید وکیلی

v.vakili@houshvar.ir

۰۹۰۳-۹۴۹-۱۶۵۷

مدیر عامل شرکت هوشور کرمان

مدیر عامل شرکت سافا

مدیر عامل

مدیر بخش  FCDLشرکت سافا ،مدرس

همکار و

معاونت بخش  FCDLشرکت سافا  ،مدیر

همکار و

دانشگاه

فنی شرکت جهان واصل (کیوآرگرافی)
توسعهدهنده ارشد شرکت بازیسازی
شکالت و امن پردازان کویر یزد

مدیر بخش
مدیر فنی
همکار
همکار
همکار و
مدیر

