
  ی اعضاء هیئت علمییارنامۀ سوابق آموزشی، پژوهشی و اجراک

 

                                                     حسن: نام

  شجاعی مند: نام خانوادگی

  1/1/1357: تاریخ تولد

  گناباد: محل تولد

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد: وضعیت شغلی

  2پایه  -پیمانیمربی : وضعیت استخدام

  دانشگاه علوم پزشکی گناباد –شهرستان گناباد  -خراسان رضوي : آدرس محل کار

   0533 – 7223814: دورنگار   0533 – 7223084: تلفن محل کار

         shojaee@gmu.ac.ir: پست الکترونیک

  

  

  :سوابق تحصیلی

  1375نمونه مالمظفر گنابادي،  فیزیک، -دیپلم، ریاضی

  1380کارشناس مهندسی نرم افزار، دانشگاه فردوسی مشهد، 

  1386کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف، 

  

  :پایان نامه

 p2pطراحی پردازشگر پرس و جوي کارا براي مجتمع سازي داده ها در شبکه : کارشناسی ارشد



  

  :سوابق اجرایی

  تا کنون 1390، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مهردانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی راهنماياستاد 

  1391دبیرعلمی اولین همایش روزجومال در ایران، مشهد، اردیبهشت 

  تا کنون 1390دبیر کمیته وب سنجی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آبان 

  تا کنون 1390اد، تیرعضو کمیته فن آوري اطالعات دانشگاه علوم پزشکی گناب

  1391عضو کمیته علمی همایش معنویت و سالمت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، اردیبهشت 

  تا کنون 1390مسئول مرکز رایانه معاونت آموزشی پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، تیر 

  1389تا بهمن  1387مسئول مرکز رایانه معاونت دانشجویی فرهنگی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرداد 

  1387، آموزش و پرورش گناباد، توانمندیها و کاربردهاي فنآوري اطالعاتداور همایش 

  

  :سوابق تدریس

  آزمایشگاه مهندسی نرم افزار :دانشگاه صنعتی شریف

  برنامه نویسی تحت وب - 2نویسی پیشرفته برنامه :آموزشکده سما گناباد

 برنامه نویسی تحت وب :آموزشکده فنی گناباد

شـبکه هـاي   ، 2نویسـی، اصـول کـامپیوتر    ، مبانی کامپیوتر و برنامه++cنویسی پیشرفته  برنامه :نور گناباد دانشگاه پبام

  کامپیوتري

  ، شبکه هاي کامپیوتري، مدارمنطقی++cبرنامه نویسی  :دانشگاه آزاد گناباد

  نویسیمبانی کامپیوتر و برنامه  :مرکز آموزش عالی گناباد

  ، معادالت دیفرانسیل، کامپیوتر و کاربرد آن، برنامه نویسی کامپیوتر2، ریاضی1ریاضی :دانشگاه علوم پزشکی گناباد



  

  :مدرس کارگاه

  1390، خرداد دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،جستجو در گوگل

  1390بهمن وبسنجی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، 

  

  :شدهکارگاه ها و دوره هاي گذرانده 

  1381، صنایع و معادن مشهد ،تجارت الکترونیک

  1381، دانشگاه فردوسی مشهد ،سرور لینوکس

  1390آبان  ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،داده کاوي در علوم پزشکی

  1390دانشگاه فردوسی مشهد، بهمن  بهینه سازي وبگاه براي موتورهاي جستجو،

  

  :مقاالت ارائه شده در همایش ها

، چهاردهمین کنفرانس بین المللی  P2P مند، سید حسن میریان، مجتمع سازي داده ها در محیطحسن شجاعی 

 . 1385، اردیبهشت Computer-1878(1-7)مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ص 

http://www.civilica.com/Paper-ICEE14-ICEE14_185.html 

  

  :تالیفات

  

  :مقاالت چاپ شده


