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اينجانب مهرداد کاهه كليه مطالب مندرج در اين پرسشنامه را به طور صحيح تكميل نمودم و چنانچه مواردي
خالف واقع مشاهده گردد ،كارفرما مجاز است همكاري خود را با اينجانب رأساً و يكجانبه قطع و بنا به ميل خود در آن تجديد
نظر نمايد.
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عنوان پروژه کارشناسی:
استخراج دادههاي از تصاوير ماهواره اي دريافتی سطح درياي مازندران | همكاري با پروژه دكتري دانشكده مكانيک (استخراج
نمودارهاي طيفی ساالنه درياي مازندران)

عنوان پروپوزال کارشناسی ارشد:
تعيين شباهت معنايی ميان دو عبارت بر اساس الگوريتمهاي شناسايی آماري الگو | دانشكده كامپيوتر دانشگاه شاهرود -
آزمايشگاه وبكاوي و شناسايی الگو ()www.WMPR.ir
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پروژههای مرتبط دانشگاهی:


سرپرست تيم طراحی و ساخت زير سطحی هوشمند  | AUVمركز رشد دانشگاه صنعتی بابل



شركت در نهمين دوره مسابقات رباتيک كشوري (مين ياب)| دانشگاه صنعتی بابل
همكاري با تيم ساخت هوپيماي هوشمند در بخش دريافت و پردازش تصاوير| دانشگاه صنعتی بابل



سوابق کاری
شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات نیس ایرانیان () 4939- 4931


عنوان پروژه (ها) :نرمافزار تحت وب  ،Risk Managementنرمافزار تحت وب  ،Improvementنرمافزار آزمون
آنالين بر پايه تكنولوژي MVC



سمت :برنامه نويس و توسعه دهنده نرم افزار



جزئیات :تحليل و طراحی نرمافزارهاي مرتبط با حوزه مديريت كيفيت و تعالی سازمانی و استاندارد هاي بينالمللی
ISO

دانشگاه صنعتی شاهرود () 4939- 4931


عنوان پروژه (ها) :سامانه مديريت دروس دانشگاه صنعتی شاهرود ()Shahrood CourseWare



سمت :مبتكر طرح و سرپرست تيم توسعه

انجمن متخصصان و دانشگاهیان ایرانی در آلمان() 4934


عنوان پروژه (ها) :طراحی و توسعه وبسايت ()http://www.IRASA.de



سمت :طراح وبسايت

دانشگاه صنعتی شریف | دانشکده مهندسی کامپیوتر -آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری () 4934


عنوان پروژه (ها) :طراحی و توسعه وبسايت ()http://www.NCACN.ce.sharif.edu



سمت :طراح وبسايت

پژوهشکده سامانه های فضانوردی ایران () 4934


عنوان پروژه (ها) :راه اندازي گذرگاه داده  CANبا استفاده از ميكرو پروسسور ARM NXP 1700



سمت :برنامهنويس و توسعهدهنده

مهارتها
مهارتهای حرفهای
Programming Skills
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Bootstrap



Microsoft ASP.NET Web Form



Java Script



Microsoft ASP.NET MVC



Telerik & KendoUI



Microsoft Sql Server



Web API



Entity Framework ORM



JQuery UI



HTML & CSS3



JQuery & Ajax



Scrum & Agile



Management Skills
Team Foundation Server 
Design Pattern



UML & Use Case



Repository Pattern



Service Oriented Architecture



Project Analysis



Joomla



Wordpress



CMS Skills
Dot Net Nuke



آشنا به
Keil Arm Development Environment
Data Mining Concepts
Android Programming
IIS & Server Configuration






PHP
Scrum & Agile
UML & Use Case
Matlab
Java J2EE
Angular Js








