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 فعالیت هاي اجرايي:

 
 91تا  98وزیر آموزش و پرورش از   )درحوزه فناوری اطالعات( مشاور -

 

 شكي دانشگاه علوم پزشكي عضو شوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده مدیریت و اطالع رساني پز-

 ایران 

 عضو شوراي آموزشي دانشكده مدیریت و اطالع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي -

 ایران 

 عضو شوراي پژوهشي دانشكده مدیریت و اطالع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي -

 ایران 

 ه علوم پزشكي عضو كمیته بازنگري دروس دانشكده مدیریت و اطالع رساني پزشكي دانشگا-

 تا كنون 2891ایران از  

 عضو كمیته طرح سواعت آزمون ورودي دانشكده مدیریت و اطالع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي -

 IRTعضو كمیته علمي كنفران  -

 عضو كمیته علمی بین الملل مدیریت پروژه-

 لوژي اطالعاتتدوین طرح آموزش معلمین به منظور طراحي آموزشي و استفاده از تكنو-

 طرح و راه اندازي دوره ICDLكارگاه آموزشي مهارتهاي هفتگانه  -

  و برگزاري آزمون ICDL اخ  مجوز بین المللیآموزش  -

 

 

 

 خارج از کشور:در  مرتبط  فعالیت های 

 
 فعالیت های آموزشی:

 
 کانزاس وابسته به میکروسافت واق  در شهر ، شرکت مشاوره و آموزش  نوی  و مدرسبرنامه 

Quilogy ,  وابسته به میکروسافت 

  دریافت مدركMCP  1002در ژانویه  ،MCSD  و  1002در مارچMCT  1002در جوعي 

  اداره كالس هاي آموزشVISUAL BASIC 6 

  گسترش كاربري هايVB/Web  چند ردیفه با مجتم  سازي فناوري هاي جدید مانندADO  ،

XML  ،COM+ ،MTS  ،ASP وNET FRAMEWORK 

 تدری  دروس كامپیوتر شاملVB,SQL,ARC/INFO,GIS,AVENUE,ACCESS 

BASIC,AML,PASCAL,FORTRAN,C/C++,HYPERTEXT  ، در بخش كامپیوتر

 Quilogy 2002-1994دانشگاه كانزاس ، 

 دانشجو 80سازماندهي و مدیریت فعالیت هاي * 

 ترتیب دهي آزمون ها و تكالیف براي دانشجویان* 

 دانشجویان رسیدگي به امور 

 تدری  دروس شیمی در بخش شیمی دانشگاه کانزاس* 

 دانشجو 40در مقی  کارشناسی  294تدری  شیمی * 

                                                 
.Web Of Science (WOS) 2 



  2992-2990تدری  درس ریاضیات دربخش ریاضیات دانشگاه كانزاس 

  204تدری  ریاضیات 

 دانشجو 91سازماندهي و مدیریت * 

رسي و ترتیب دهي ارائه براي جلسات ترتیب دهي آزمون ها و اختصاص ساعت براي پشتیباني د* 

 مختلف

  2999-2998ناظر ، بخش خدمات دانشجویي ، دانشگاه كانزاس 

 ناظر در علوم كامپیوتر ، شیمي و ریاضیات 

 ارتباط موثر براي رف  مشكالت بالقوه 

  دستیار مدیریت ، آزمایشگاه كامپیوتر ، دانشگاهJACKSON STATE    2991-2999 

  بصورت فرديحل مشكالت كاربران 

 انجام پشتیباني براي ابزارهاي جانبي 

 

 فعالیت های پژوهشی:

 
 (GISجی آی اس )حیطه             

 

 اسآیمتخصه جی (GIS) های گوناگون و مختلف از جمله مناب  آبهای زیرزمینی و در تولید نقشه

اه كانزاس دانشگ "Kansas Geological Survey" سیحی، مداخله آنها و میزان آلودگی آبها

1000-2994  

 UNIX, NT/98بر روی   AML, Arcview, SQL, ARC/INFOاستفاده از 

  نمایش گرافیكي متخصه درWater-quality data   آنالیز ، طراحي و ایجاد مهارتهاي ،

براي تغییر دادن در داده هاي   Hypertextو ابزارهاي  SQLو  c/c++  ،VBكاربردي در 

Hydrogeologic اده از چند با استفPlatform  مثل DG  ،UNIX  ،VAX  و ویندوزNT/98 

  همكاري بعنوانgeohydrologist  در بررسي نیازمندي هاي بانك اطالعاتي و مدل سازي بانك

و برنامه نویسي  ++VB/Cهاي اطالعاتي براي انتقال داده بین بانكهاي داده مختلف با استفاده از 

SQL 

 یریت بانكهاي داده رابیه اي ، كاربرد مهارت ها در طراحي و ایجاد سیستم هاي مدAccess Point  

براي تغییرات بانك داده و رابیهاي بانك  ADO    ،SQL، سروی  دهنده ،  Info، برنامه نویسي 

 داده

  استفاده از بسته هاي نرم افزاريARC/INFO  مرتبط باGIS  براي رقمي سازي ، استخراج

 ه و بررسي فاصله ايصفات ، ویرایش ، تولید نقش

 دسته بندي ابزارهاي فني و كاربردي شامل گزارش ها و مدارك براي پیشبرد و پشتیباني آسان تر 

  ارزیابي سیستم هاي موجود و یا پیشنهاد شده ، زیر نظر ریی  پروژه براي تصمیم گیري در رابیه

 ود فعليبا نیازمندي هاي مالي و زماني ، امكان سنجي و سازگاري با سیستم موج

  كاربرد گستردهArc View در بررسي و آنالیز داده ها ، آنالیز ویژه و نقشه سازي رقمي 

  آموزش و نظارت بر دو دستیار پژوهشي در كاربردVB/GIS .كه باعث افزایش تولید شد 

  توسعه بسته هاي آموزشي بعنوان بخشي از رساله ، با پشتیبانيKansas Geological survey 

  كار باSTELLA (Structural Thinking and Experiential Learning Laboratory 

with Animation  )شبیه سازي مدل براي توسعه مدل هاي كامپیوتر براي اهداف آموزش 

 براي گسترش پروژه هاي كاربردي مهارتي  همشاورONLINE  درVB  و ابزارهاي

HYPERTEXT  برايKANCRN 

 

 

 های مجازیحیطه آموزش

 

 پروژه  ی در پروژه تحقیقاتیهمکار ،Juniper Gardens Children  در ارتقای آموزش و

 یادگیری شهر کانزاس ایالت کانزاس



  پروژه هاي مختلف براي طراحي ، توسعه و ارزیابي كارایي فناوري  همکاری درCaptioned 

Video   و برنامه هاي آموزشي تلویزیوني براي كاربرد آموزش برنامه نویVB/C++  به بهترین

 نحو مهارتهاي آموزش تحقیقاتي

 در حال  آموزشی ارزیابي كارایي روش هاي اخیر مبتني بر فناوري براي پیشبرد كارایي پروژه هاي

 )آموزش از راه دور، آموزش الکترونیکی( اجرا

  جم  آوري اطالعات مورد نیاز در زمینه بانكهاي دادهonline  كتابخانه ها ، اینترنت ، مجالت

 بط و ارتباطات خارجيمرت

 ایجاد تكنیكها و یا تحقیقات جدید شي گرا براي باع بردن سیح برنامه هاي آموزشي 

 تحقیق و آموزش فناوري  هاي موجود اینترنت و ابزارهاي آموزشي 

  جستجو ، پیاده سازي و ارزیابي فناوري هاي جدید براي پیدا كردن خال هاي موجود در راه حل هاي

 آموزشي

 

 

 

 تها:مهار

 
 مهارتهاي كامپیوتري:

 

 MCP 

 MCSD 

 MCT 

 

 :زبانهاي برنامه نویسي 

SQL,HYPERTEXT,INFO,AML,AVENUE,BASIC,FORTRAN,C/C++,LISP,

ASSEMBLY,ACCESS BASIC , VB,PASCAL 

 :سیستم هاMACINTOSH,SUN,WINDOWS,IBM PC,DATA GENERAL 

MV20000,VNIX,VAX 

 :نرم افزارها 

  مبتني بر آشنایي با نرم افزارهايPC  همچنین آشنایي با نرم افزارهاي ،MACINTOSH 

 

 

 فعالیت ها و جوايز:
Highest Distinction Award  (Upon Graduation: The top   .03% of all Graduates that 

year! )   

 Professional ,International Honor Society,Pi Lambda Theta Association inعضو 

Education 

 ISA,PC'S,Mac Userو عض

 Dean's Honor Rollجایزه -2992، نمره برتر براي دانشجویان بین المللي 2992كسب باعترین نمره 

 Golden 1991-1989دعوت به انجمن  Cash 1988-1987و  President's List، جایزه  1986-1991

Key 

تا كنون ، جایزه دانشگاهي در میان 2999از  2991تا  2990جایزه بورسیه دانشجویان بین المللي خارجي 

-1991، جایزه بورسیه  Wolf 1995-1984، جایزه بورسیه  2999-2994تمامي كالج هاي آمریكایي 

1996 Mildred Law 


