
 

 رزومه 

 

 مهدی مالمطلبی

 motalebi@gmail.com آدرس پست الکترونیک :   

Tel. No.: +98 9124816544 

 

 

 1400  اسفند:  رسانیبروزآخرین 

 تحصیالت:

 (، دانشگاه تکنولوژی مالزی1393نرم افزار ) –دکتری کامپیوتر  -

 اسالمی اراک(، دانشگاه آزاد 1383نرم افزار ) –کارشناسی ارشد کامپیوتر  -

 (، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین 1378نرم افزار ) –کارشناسی کامپیوتر  -

 :و عضویت در مجامع علمی افتخارات

 کارشناس رسمی دادگستری در رشته کامپیوتر  -

  2013از سال  IEEEعضو کمیته جهانی  -

 بگانخن و عضو باشگاه پژوهشگران جوان -

 عضو انجمن کامپیوتر ایران -

 انفورماتیک ایرانعضو انجمن  -

 عضو هسته فناور پاراب )طراحی دستگاه تولید آب با استفاده از چگالش هوا(  -

  المللی از دانشگاه تکنولوژی مالزیکسب بورسیه دانشجویان بین -

 مقاله در مجالت معتبر علمی و کنفرانسها 50چاپ بیش از  -

 :مقاالت منتشر شده

 بین المللی:پژوهشی و -علمیمقاالت چاپ شده در مجالت 

 
- Haghi, Sh., MollaMotalebi, M., (2021). Providing a model based on Poisson distribution for malware 

propagation assessment in Peer-to-Peer networks, International Journal of Internet Technology and 

Secured Transactions, Accepted (under press)  

 



- Nikseresht, M.R., Mollamotalebi, M., (2021). Providing a CoAP-based technique to get wireless sensor 

data via IoT gateway, International Journal of Computer Communications, Vol. 172, PP 155-168. 

بهبود احراز هویت در خانه هوشمند مبتنی بر رمز یکبار مصرف و (. 1399) مهدی مالمطلبینرگس اسدنجفی،  -

 (4)11های پدافند نوین، علوم و فناوریمجله ، رمزنگاری منحنی بیضوی

- Nooribakhsh, M., Mollamotalebi, M., (2020). A review on statistical approaches for anomaly detection 

in DDoS attacks, Information Security Journal: A Global Perspective, 29 (3) 

- Nooribakhsh, M., Mollamotalebi, M., (2019). F-STONE: a fast real-time ddos attack detection method 

using an improved historical memory management, The ISC International Journal of Information Security 

(ISeCure), 12 (2) 

ی حسگر ارائه روشی برای دریافت داده(. 2019) مهدی مالمطلبیسیدجوادی، محمدرضا نیک سرشت، حمید حاج  -

مجله مهندسی برق و مهندسی .  CoAP سیم توسط مشتری وب از طریق دروازه اینترنت اشیاء مبتنی بر پروتکلبی

 کامپیوتر ایران

- ShariatmadariSerkani, M., Mohammadzadeh, J., Mollamotalebi, M., (2018). A Reliable Routing 

Algorithm for Delay Sensitive Data in Body Area Networks, Journal of Advances in Computer 

Engineering and Technology (JACET), 4(4) 

مشبک پوشش چندتایی با استفاده از مدل یافته ارائه یک تکنیک بهبود(. 2018)، مهدی مالمطلبیعبدالرضا واقفی،  -

 مجله مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران. های حسگر بیسیمحسگری احتمالی برای شبکه

- Mirzaee, F., Mollamotalebi, M., (2018). An Adaptive Multi-hop Clustered Voting to Improve the 

Message Trust in Vehicular Ad-hoc Networks, International Journal of Advances in 

Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 7(1) 

- Mollamotalebi, M., Gilanian S., M., (2018). Weighted-HR: An Improved Hierarchical Grid 

Resource Discovery, Journal of Computer and Robotics, 11(2) 

- Ghiasvand, M., Mohamadzadeh, J., Mollamotalebi, M., (2018). The security challenges in 

Cloud Computing. Journal of Studies on Security and Safety, 46(13) 

- Mollamotalebi, M., Hajireza, Sh., (2017). Multi-objective dynamic management of virtual 

machines in cloud environments. Journal of Cloud Computing  - Advances, Systems and 

Applications, 6(1) 

- Mollamotalebi, M., Maghami, R., and Ismail, A. S. (2016). A Weight-based Query Forwarding 

Technique for Super-peer-based Grid Resource Discovery. Engineering, Technology & Applied 

Science Research, 7(1) 

- MollaMotalebi, M., Maghami, R., and Ismail, A. S. (2015). THRD: Threshold-based 

hierarchical resource discovery for Grid environments. International Journal of Computing, 

Springer Vienna, 97(5) 

- MollaMotalebi, M., Maghami, R., Ismail, A.S., Poshtkohi, A. (2014). The Efficiency Challenges 

of Resource Discovery in Grid Environments. Cybernetics and Systems: An International 

Journal. 45(8) 

- MollaMotalebi, M., Ismail, A. S. and Atahar Ahmed, A. (2013). C-HLRD: A Category-based 

Hierarchical Localization Technique for Resource Discovery in Grid Environments. International 

Journal of Web and Grid Services. 9(3) 

- MollaMotalebi, M., Maghami, R., and Ismail, A. S. (2013). Grid and Cloud Computing 

Simulation Tools. International Journal of Networks and Communications. 3(2) 
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- MollaMotalebi, M., Maghami, R., and Ismail, A. S. (2013). Resource Discovery Approaches for 

Grid Environments. International Journal of Networks and Communications. 3(2) 

- MollaMotalebi, M., Maghami, R., Ismail, A. S. and Atahar Ahmed, A. (2011). Reliable 

Resource Discovery Approaches for Grid Environments. International Journal of Computer 

Communications and Networks (IJCCN). 1(1). 

- Folorunso Olufemi, A., Mohamad, D. and MollaMotalebi, M. (2011). AR-Based System 

Prototype for Visualizing Pipeline Sensors Datasets. Journal of Computer Science and 

Applications (JCSA). 3(1). 

 

 چاپ شده: هایکتاب

. انتشارات: محمدی زنجیره، مهسا نوری بخش، مرتضی مهدی مالمطلبینویسندگان: رایانش ابری از تئوری تا عمل، 

  1398دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( ، 

 

 

 فصل کتاب چاپ شده:

- MollaMotalebi, M., Ismail, A. S. and Atahar Ahmed, A. (2011). A New Model for Resource 

Discovery in Grid Environment. Communications in Computer and Information Science, 253(3)  

 

 مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی:

- Daei, O., Rahmani, A., Mollamotalebi, M., Kashi, A., (2016). Technical/economical feasibility 

analysis on using the solar cells in Islamic Azad University of Buinzahra, International 

conference on new researches in engineering sciences, Tehran, Iran. 

- Faramarzi, M., Mollamotalebi, M., (2015). An optimized localization based on adaptive neuro 

fuzzy inference system and subtractive clustering in wireless sensor networks, International 

conference on research in science and technology, KL, Malaysia  

- Khosharay, Kh., Mollamotalebi, M., (2015). An Intrusion Detection System Using Multiple 

Detectors in Negative Selection Algorithm, The international conference on science and 

engineering, Dubai, UAE. 

- Khosharay, Kh., Mollamotalebi, M., (2015). A new distance-based feature selection (DFS) 

approach in KDDCUP99 dataset for anomaly detection for Negative Selection Algorithm (NSA), 

The international conference on science and engineering, Dubai, UAE. 

- Faramarzi, M., Mollamotalebi, M., (2015). Improved Trilateration Localization Algorithm for 

Wrieless Sensor Network Using Neuro-fuzzy, The international conference on science and 

engineering, Dubai, UAE.   

- MollaMotalebi, M., Yarahmadi, H. (2015). A new model for confidentiality of mobile agents in 

a multi-agent environment. The International conference in new research of Electrical 

Engineering & Computer Science, Tehran, Iran. 

- Khosharay, kh., MollaMotalebi, M. (2015). Intrusion Detection Based on Multiple Detectors in 

Negative Selection Algorithm. The International conference in new research of Electrical 

Engineering & Computer Science, Tehran, Iran. 



- MollaMotalebi, M., Ismail, A. S. and Atahar Ahmed, A. (2011). Informed methods for resource 

discovery in unstructured Peer-to-Peer networks. The First Iranian Students Scientific 

Conference In Malaysia. 

 

 مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای ملی:

کاوی بر اساس عاملهای هوشمند یادگیری و استدالل جهت وب(. 2022روغ آل یاسین، مهدی مالمطلبی )ف -

المللی مطالعات جهانی در مهندسی کامپیوتر، برق و بین پنجمین کنفرانسبندی صفحات وب، رتبه

 مکانیک، تهران، ایران

بندی سن استخراج ویژگیهای هندسی موثر اجزای چهره در طبقه(. 2022زاده، مهدی مالمطلبی )لیال رجب -

 المللی مطالعات جهانی در مهندسیبین از یادگیری ماشین، پنجمین کنفرانسو نژاد انسان با استفاده 

 کامپیوتر، برق و مکانیک، تهران، ایران

از طریق روش  DDoS(. تشخیص ناهنجاری در حمالت 2019امیرحسین درفشیان، مهدی مالمطلبی ) -

هفتمین همایش ملی ، های تطبیقی استنتاج عصبی فازیترکیبی مبتنی بر نظریه آشوب و سیستم

 بهشتی، تهران، ایرانآوری اطالعات، دانشگاه شهید مهندسی رایانه و مدیریت فن

های مسیریابی کارآمد مبتنی بر (. مروری بر پروتکل2019) مهدی مالمطلبینژاد، محمدمهدی عباس -

آوری هفتمین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فن، سیمهای حسگر بیبندی در شبکهخوشه

 اطالعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

های (. مروری بر مسیریابی چاهک متحرک در شبکه2019) مالمطلبی مهدینژاد، محمدمهدی عباس -

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطالعات، ، سیمحسگر بی

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

وظایف وابسته بر اساس همکاری (. تامین منابع برای اجرای 2019) مهدی مالمطلبیفاطمه حکاکیان،  -

آوری ، هفتمین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فندر محیط رایانش ابری هاسرویس دهنده

 اطالعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

جهت  میس یحسگر ب یآسا در شبکه ها لیبهبود روش س(. 2018) مهدی مالمطلبیرضا سلیمانی،  -

کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی،  کنفرانس ملی. داده عیتجم کردیبا روی کاهش مصرف انرژ

 دانشگاه ایوانکی، تهران، ایران. IT برق و کامپیوتر و

با استفاده از  افتهینفوذ بهبود صیتشخ ستمیس کیارائه . (2018) مهدی مالمطلبیامیررضا رضوانی،  -

ر علوم کامپیوتر و . چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین دکیژنت تمیگراف و الگور یبندخوشه

 ، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایرانفناوری اطالعات

احساس در متون  یلبندی جهت تحلخوشه یتمبهبود الگور(. 2017) مهدی مالمطلبیشیما هاشم زاده،  -

. دانشگاه عالمه پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی. یفارس

 تهران، ایرانطباطبائی، 

https://www.civilica.com/Papers-TESCONF01=کنفرانس-ملی-کاربرد-فناوری-های-نوین-در-علوم-و-مهندسی،-برق-و-کامپیوتر-و-IT.html
https://www.civilica.com/Papers-TESCONF01=کنفرانس-ملی-کاربرد-فناوری-های-نوین-در-علوم-و-مهندسی،-برق-و-کامپیوتر-و-IT.html


(. ارائه روشی مبتنی بر پروتکلهای 2017، امید سجودی شیجانی )مهدی مالمطلبیزاده، لیال محمدحسن -

سیم. بیست و دومین کنفرانس ملی ساالنه های حسگر بیای جهت کاهش مصرف انرژی شبکهبین الیه

 انجمن کامپیوتر ایران، تهران، ایران

(. بهبود پروتکل مسیریابی چند 2017) مهدی مالمطلبیمهسا اترک، محمدمهدی گیالنیان صادقی،  -

مسیره در شبکه های حسگر بی سیم به منظور افزایش طول عمر شبکه. چهارمین کنفرانس ملی فناوری 

 ، دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایراناطالعات، کامپیوتر و مخابرات

(. مروری بر روشهای فشرده سازی و رمز 2017رجس خاتون جهاندار، سودابه شاداب )، نمهدی مالمطلبی -

، دانشگاه تربت چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطالعات، کامپیوتر و مخابراتگشایی بالدرنگ تصاویر ثابت. 

 حیدریه، خراسان رضوی، ایران

(. مروری بر روشهای تشخیص حمالت توزیع شده انسداد 2017) مهدی مالمطلبیبخش، مهسا نوری -

سرویس مبتنی بر سیستم خبره و الگوریتمهای جریان داده. دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دانش 

 ندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایرانبنیان در مه

(. مروری بر روشهای تشخیص حمالت توزیع شده انسداد 2017) مهدی مالمطلبیبخش، مهسا نوری -

سرویس بر اساس میزان پیچیدگی فضایی و زمانی. دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دانش بنیان در 

 مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران

ت پویای ماشینهای مجازی با دو هدف کاهش مصرف (. مدیری2016) مهدی مالمطلبیرضا، شهناز حاجی -

در محیط رایانش ابری. دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و  SLAانرژی و کاهش میزان تخلفات 

 های بزرگ، تبریز، ایران پردازش داده

(. مروری بر روشهای مدیریت ماشینهای مجازی درون مراکز 2016) مهدی مالمطلبیرضا، شهناز حاجی -

های بزرگ، مستقر در محیط رایانش ابری. دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده داده

 تبریز، ایران

- Fazli, M., Mollamotalebi, M. (2015). Approaches for energy consumption reduction in computer 

networks. The second national conference on optimization in science and engineering, Tehran, 

Iran 

- MollaMotalebi,M., Ismail, A. S., Atahar Ahmed, A. and Nabiollahi, A. (2013). Basic Methods 

of Resource Discovery in Peer-to-Peer Networks. National Conference on Computer Science and 

Engineering. Islamic Azad University of Najafabad. 

- MollaMotalebi, M., Ismail, A. S., Atahar Ahmed, A. and Nabiollahi, A. (2013). Scalable 

Resource Discovery Approaches in Heterogeneous and Dynamic Grid Environments. In National 

Conference on Computer Science and Engineering. Islamic Azad University of Najafabad. 

- Maghami, R., Jahangir F., M., Mollamotalebi, M., Rastegari, H., (2013). An Investigation on the 

Factors Affecting Knowledge Management (Information Technology and Organizational 

Training) in Qazvin Islamic Azad University, In National Conference on Computer Science and 

Engineering. Islamic Azad University of Najafabad.   

- MollaMotalebi, M., Ismail, A. S. and Atahar Ahmed, A. (2012). A Message Improved 

Localization Technique for Resource Discovery in Grid Environments. In Postgraduate Anual 

Research Seminar, 2012. PARS2012. UTM. 



- MollaMotalebi, M., Ismail, A. S. and Atahar Ahmed, A. (2011). Grids: concepts, architecture 

and applications. In Postgraduate Anual Research Seminar, 2011. PARS2011. UTM. 

 

 طرحهای پژوهشی انجام شده:

احد بوئین طراحی و پیاده سازی سیستم برق اضطراری تجهیزات آزمایشگاه شیمی دانشگاه آزاد اسالمی و -

 زهرا

 بررسی فنی، اقتصادی و پیاده سازی بانک خازنی در شبکه توزیع برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین زهرا -

 ارائه یک مدل کارا جهت حفظ محرمانگی عاملهای سیار -

بررسی فنی و امکان سنجی اقتصادی استفاده از سلولهای خورشیدی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین  -

 زهرا

 )محصول تولید شده( طراحی سیستمی جهت تولید برق مبتنی بر انرژی وزن و اینرسی حرکتی خودروها -

 )محصول تولیده شده(  عضو هسته فناور پاراب )طراحی دستگاه تولید آب با استفاده از چگالش هوا(  -

 

 

 عضویت در کمیته داوران مجالت و کنفرانس های علمی:

- Information Security Journal-A Global Perspective, ISSN: 1939-3555 

- International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), ISSN: 2088-8708 

- International Journal of Supercomputing, ISSN: 0920-8542 

- Journal of Cloud Computing – Advances, Systems, and Applications, ISSN: 2192-113X 

- Journal of Operation and Automation in Power Engineering (JOAPE), ISSN: 2322-4576 

- National Conference on Computer Science and Engineering. Najafabad, Iran (2013). 

- Journal of Soft Computing and Information Technology (JSCIT), ISSN: 2383-1006 

- International Journal of Information Engineering and Applied Computing, ISSN: TBA (Online) 

- International Journal of Grid and High Performance Computing (IJGHPC), ISSN: 1938-0259  

- International Journal of Internet of Things and Cloud Computing, ISSN: 2376-7715 

 

 

 :هاو راهنمایی/داوری پایان نامه تجربه های تدریس

)کارشناسی  رایانش توری، )کارشناسی ارشد( های کامپیوتری پیشرفتهتا کنون: دروس شبکه 1388از سال  -

افزار پیشرفته مهندسی نرمامنیت شبکه پیشرفته )کارشناسی ارشد(، روش تحقیق )کارشناسی ارشد(، ، ارشد(

داده کاوی پیشرفته، رایانش ، مهندسی اینترنت، #Cسازی شی گرا  ، برنامه++Cبرنامه سازی )کارشناسی ارشد(، 

در دانشگاه آزاد )دکتری(،  زبان تخصصی پیشرفته )دکتری(، روش تحقیق پیشرفتههای کامپیوتری، شبکهابری، 

javascript:void(0);


برای مقاطع  رفیعی، دانشگاه پارسیان، دانشگاه مالک اشتر، و دانشگاه عالمه ،قزوین، و بوئین زهرا( )کرج،اسالمی 

 کارشناسی -ارشدکارشناسی -دکتریتحصیلی 

نویسی های کامپیوتری، برنامه: دروس برنامه نویسی تحت وب، مهندسی اینترنت، شبکه1388تا  1378از سال  -

 آزاد اسالمی قزوین در دانشگاهافزار، ، دلفی(، و مهندسی نرم++C)پاسکال، 

 احمر شهر قزوین ای، و سازمان هاللها، سازمان فنی و حرفهتدریس در آموزشگاه -

 ، کوثرزهرابوئین-کرج-های آزاد اسالمی قزویننامه کارشناسی ارشد در دانشگاهپایان 80داوری بیش از  -

، دانشگاه زهرابوئین-کرج-اسالمی قزوینهای آزاد نامه کارشناسی ارشد در دانشگاهپایان 30راهنمایی بیش از  -

 عالمه رفیعی

 

 زمینه های پژوهشی مورد عالقه:

 ابری/تورینظیر/ای/نظیربهخوشهرایانش  -

 بهینه سازی در موتورهای جستجوی اینترنتی -

 های کامپیوتریامنیت شبکهمدیریت و  -

 Web Cacheو  های توزیع/تحویل محتواشبکه -

 Smart Home/School/Farm  و مباحث WSN, VANET/MANET/FANET, IoTهای شبکه -

 های ویندوز و لینوکسنویسی تحت وب، مدیریت شبکهپروتکلهای اینترنت، تکنولوژیهای برنامه -

  Ciscoها و تجهیزات  ISPپیکربندی و مدیریت  -

 

 سوابق کاری:

 تاکنون 1399سازی، شرکت نیکان ایمن پرداز، از مدیر دپارتمان سرویس و مجازی -

 تاکنون 1398مشاور فناوری اطالعات و رایانه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین، از  -

مدیر گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر )هوش  ،تاکنون 1387عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی بوئین زهرا  از  -

 تا 1393دانشگاه آزاد اسالمی بوئین زهرا، از  ، مدیر پژوهش و فناوریتاکنون 1387از  مصنوعی ، نرم افزار(

1398. 

  1396شرکت نیکان ایمن.   –عضو تیم طراحی سیستم هوشمند آبیاری مزرعه انگور  -

   1388تا  1378( دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، از ISP & Websiteمدیر آمار و اطالعات و اینترنت ) -

  1385قزوین، عضو شورای انفورماتیک دانشگاه آزاد اسالمی  -

  1383مسئول کمیته فنی اینترنت نخستین کنفرانس مکاترونیک ایران، قزوین،  -

 1380تا  1375دمات تلفن ندای قزوین، از تیبانی سیستمهای کامپیوتری شرکت خمسئول پش -



 1378نصب و راه انداری شبکه کامپیوتری موسسه مالی و اعتباری بسیجیان قزوین،  -

 1377مکانیزه نرم افزاری حسابداری، حقوق و دستمزد و انبارداری کارخانه قند صدف، تحلیل و طراحی سیستم  -

 1375نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری آموزشگاه کامپیوتر معراج،  -

 

 مهارتها:

 VMWareو  ESXi یساز یمجاز -

 Ciscoها و روترهای یچپیکربندی سوئ -

 Active Directory ،DHCP ،DNS ،VPN ،Userنصب و پیکربندی سرویسهای شبکه ویندوز شامل  -

Management ،Policy Management ... و  

  Linuxمدیریت سرویسهای تحت  -

 و ...( FTP ،Mail ،Webو سرویسهای مربوطه ) ISPراه اندازی و مدیریت  -

 C++ ،C# ،Javaبرنامه نویسی به زبانهای  -

 ASP.NETو  ASPطراحی و برنامه نویسی سایتهای وب به زبانهای  -

 

 دوره های تخصصی گذرانده:

 سازی و ممیزی، در آکادمی باتیس، تهران، ایرانپیاده –( ISMSسیستم مدیریت امنیت اطالعات ) -

- CCNA (ICND1 , ICND2 در موسسه کهکشان نور، تهران، ایران ) 

- Network+ در مجتمع فنی تهران، تهران، ایران 

 کهکشان نور، تهران، ایران( در موسسه LPIC1 , LPIC2) Linuxمدیریت سیستمهای  -

 در دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، ایران CCNA، و Active Directory  ،Linux مدیریت -

 در موسسه اوراسل افزار، تهران، ایران Oracleمدیریت  -

 مهارت مقاله نویسی در مجالت علمی، دانشگاه تکنولوژی مالزی، مالزی -

 تکنولوژی مالزی، مالزیدانشگاه ، MATLABدوره آموزشی نرم افزار  -

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، بوئین زهرا، ایرانExcelدوره آموزشی  -

 شرکت در کارگاه خالقیت و نوآوری، دانشگاه ازاد اسالمی، بوئین زهرا، ایران  -

 مهارت مقاله نویسی به زبان انگلیسی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی، ایران -

 بندی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، کرج، ایرانشرکت در کارگاه سیستمهای رتبه  -



 المللی سینرجی، تهران، ایرانشرکت در همایش بین -

کشور   iGATEبرگزار شده از سوی موسسه  امنیت اطالعاتهای آموزشی متعدد )سمینار سمینارشرکت در  -

     و ...( مراکز داده سمینارهای شبکه علمی کشور در خصوص متن باز،  استرالیا،

 

 های آموزشی:سخنرانی ها و کارگاه

-های آزاد اسالمی قزوین و بوئیندر دانشگاه "مقاله نویسیشیوه انجام تحقیق و "سخنرانی با موضوع برگزاری  -

 زهرا، و دانشگاه پارسیان

 در دانشگاه پارسیان "سیستمهای رایانشی توزیع شده"برگزاری سخنرانی با موضوع  -

 زهرادر دانشگاه آزاد اسالمی بوئین "ارزیابی اعتبار کنفرانسها و مجالت علمی"با موضوع برگزاری کارگاه آموزشی  -

 زهراآزاد اسالمی بوئیندر دانشگاه  "روش تحقیق و پروپزال نویسی"برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع  -

 زهرادر دانشگاه آزاد اسالمی بوئین EndNoteبرگزاری کارگاه آموزشی  -

 در دانشگاه آزاد اسالمی بوئین زهرا "هابندی دانشگاهمعیارهای رتبه"برگزاری سخنرانی با موضوع  -

 

 

 


