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۱۳۹۸ پاییز پیشرفته برنامه نویسی راهنما، آموزشی دستیار ⋄
خسروی رامتین دکتر نظر تحت تهران تهران، دانشگاه
۱۳۹۸ پاییز فنی و علمی مطالب ارائۀ شیوۀ آموزشی، دستیار ⋄
محمدی سیامک دکتر نظر تحت تهران تهران، دانشگاه
۱۳۹۸ پاییز کامپیوتری شبکه های آزمایشگاه آزمایشگاه، دستورکار ویراستار ⋄
خونساری احمد دکتر نظر تحت تهران تهران، دانشگاه
۱۳۹۸ بهار پیشرفته برنامه نویسی ارشد، آموزشی دستیار ⋄
خسروی رامتین دکتر نظر تحت تهران تهران، دانشگاه
۱۳۹۸ بهار منطقی مدارهای آزمایشگاه آزمایشگاه، دستورکار ویراستار ⋄
شیرازی نوابی زین العابدین پروفسور نظر تحت تهران تهران، دانشگاه
۱۳۹۷ پاییز پیشرفته برنامه نویسی آموزشی، دستیار ⋄
صادقی محمدامین دکتر نظر تحت تهران تهران، دانشگاه
۱۳۹۷ بهار پیشرفته برنامه نویسی آموزشی، دستیار ⋄
صادقی محمدامین دکتر و خسروی رامتین دکتر نظر تحت تهران تهران، دانشگاه
۱۳۹۷ بهار ماشین ها و زبان ها نظریۀ آموزشی، دستیار ⋄
فدایی حکیمه دکتر نظر تحت تهران تهران، دانشگاه
۱۳۹۶ پاییز پیشرفته برنامه نویسی آموزشی، دستیار ⋄
صادقی محمدامین دکتر و خسروی رامتین دکتر نظر تحت تهران تهران، دانشگاه
۱۳۹۶ پاییز ماشین ها و زبان ها نظریۀ آموزشی، دستیار ⋄
فدایی حکیمه دکتر نظر تحت تهران تهران، دانشگاه
۱۳۹۶ بهار پیشرفته برنامه نویسی آموزشی، دستیار ⋄
صادقی محمدامین دکتر و خسروی رامتین دکتر نظر تحت تهران تهران، دانشگاه
۱۳۹۶ ادبی المپیاد مدرس، ⋄

اصفهان ،۲ اژه ای شهید (سمپاد) درخشان استعدادهای پرورش مرکز
۱۳۹۵ ادبی المپیاد مدرس، ⋄

تهران ادب، دبیرستان
۱۳۹۴ ادبی المپیاد مدرس، ⋄

شهرکرد بهشی، شهید (سمپاد) درخشان استعدادهای پرورش مرکز

افتخارات
و

جوایز

۱۴۰۱ تکنولوژی مدیریت و آینده پژوهی کارآفرینی، مجموعۀ دکتری ورودی آزمون ۵ رتبۀ ⋄
تهران کشور، آموزش سنجش سازمان

۱۳۹۸ نرم افزار مهندسی کارشناسی دانشجوی ۵۲ بین در دوم رتبۀ ⋄
تهران تهران، دانشگاه

۱۳۹۸ درخشان استعداد عنوان به ارشد کارشناسی به ورود ⋄
تهران تهران، دانشگاه

۱۳۹۴ سراسری آزمون داوطلبان برتر درصد یک بین در قرارگیری ⋄
تهران کشور، آموزش سنجش سازمان

۱۳۹۳ تابستان ادبی المپیاد دورۀ بیست وهفتمین کشوری طالی مدال ⋄
تهران جوان، دانش پژوهان باشگاه

۱۳۹۳ شریف دانش آموزش مسابقۀ چهارمین (گروهی) یازدهم رتبۀ ⋄
تهران شریف، صنعتی دانشگاه
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تجارب
کاری

حاضر حال – ۱۳۹۸ نرم افزار توسعه دهندۀ ⋄
تهران رادین بورس،

حاضر حال – ۱۳۹۹ مجازی اجتماعی شبکه های تحلیل گر ⋄

حاضر حال – ۱۳۹۹ صفحه آرا ⋄

۱۳۹۷ اطالعات فناوری کارآموز ⋄
شهرکرد شهرکرد، دانشگاه ارتباطات، و اطالعات فناوری مرکز

۱۳۹۵ کاربری رابط توسعه دهندۀ ⋄
شهرکرد زاگرس، ارتباطات توسعۀ

۱۳۹۴ علمی ویراستار ⋄
تهران سبز، خیلی انتشارات

منتخب
پروژه ها

⋄ Social Media Word Cloud Generator ~ Open-source Project (Python) 2020
a series of scripts to generate word cloud from social media posts

⋄ AP HTTP ~ Advanced Programming (as TA) (C++) 2018-2019
a simple web framework

⋄ Khane-Be-Doosh ~ Internet Engineering (Java, HTML5, CSS3, ReactJS, SQLite) 2018
a house rent & sell online platform

⋄ TCP over UDP ~ Computer Networks (Java) 2018
an implementation of a TCP-like RDT protocol over UDP

⋄ Graph Colouring ~ Algorithmic Graph Theory (R) 2018
greedy & ILP solution for graph colouring problem

⋄ Moodle Judge ~ Advanced Programming (as TA) (Bash Script) 2018
judge script for Moodle-uploaded codes

⋄ Agnoster Bash Theme ~ Open-source Project (Bash Script) 2017
a bash theme like Agnoster zsh theme

⋄ Twitter Followings Clustering ~ Open-source Project (Python) 2017
a simple Twitter followings clustering script

⋄ DMContest ~ (NodeJS, JQuery 3, HTML 5, CSS 3) 2017
a website for Discrete Mathematics contest of University of Tehran

فعالیت های
داوطلبانه

۱۳۹۷ (RTEST) بی درنگ و نهفته سامانه های و فناوری ها بین المللی سمپوزیوم دومین اجرایی، کمیتۀ عضو ⋄
تهران تهران، دانشگاه

۱۳۹۵ F1 مجلۀ ویراستار، ⋄
تهران تهران، دانشگاه ،ACM دانشجویی شاخۀ

۱۳۹۵ درنگ دانشجویی مجلۀ ویراستار، ⋄
تهران تهران، دانشگاه

Programmingمهارت ها Languages skilled in Python & Pandas, experienced in C & C++, Java, and familiar with
Haskell, traditional web technologies, and Promela

Tools proficient in git, LATEX, Switch & Router Setup, Microsoft Word, Google Sheets, and familiar with
Gephi, Docker, and Computer Graphics (GIMP, InkScape, and ffmpeg)

۵
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۱۴۰۱گواهینامه ها معنوی مالکیت عمومی دورۀ ⋄
(WIPO) معنوی مالکیت جهانی سازمان کادمی آ

۱۳۹۵ Git کارگاه ⋄
تهران تهران، دانشگاه ،ACM دانشجویی شاخۀ

۱۳۹۵ آموزشی دستیاری کارگاه ⋄
تهران تهران، دانشگاه مهندسی، آموزش در یونسکو کرسی

است.مراجع دسترس در درخواست صورت در

۶
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