
 مشخصات فردی

 سید محمد اصغری نکاح نام و نام خانوادگی 

 

  09358572320 موبایل

  sm.asghari@stu.um.ac.ir ایمیل

 سوابق تحصیلی

 گرایش  رشته تحصیلی  مقطع 
 مدت تحصیل 

 معدل  محل تحصیل
 تا از

 16.5 دانشگاه فردوسی مشهد 1390  1386 انسانی علم اطالعات کارشناسی 

 16.5 دانشگاه فردوسی مشهد  جاری   1391 نرم افزار  مهندسی کامپیوتر  کارشناسی ارشد 

 دکتری
       

 سوابق آموزشی

 تاریخ ارائه  استاد مشاور  استاد راهنما  عنوان پروژه یا پایان نامه  مقطع 

 سیستم کاردکس نشریات  کارشناسی 
   

 کارشناسی ارشد 

نظرکاوی بر مبنای کشف و تطبیق 
الگوهای حسی و معنایی جمالت 

 فارسی 

پروفسور محسن 

  کاهانی 
4931  

 برخی از کدهای نوشته شده

 عنوان کد نوشته شده 
زبان برنامه 

 نویسی 

مقطع کد نوشته 

شده )ارشد یا 

  (دکتری

 توضیحات 

 تبدیل پایگاه داده رابطه ای به آنتولوژی 
java - 

mySql  
 کارشناسی ارشد 

این برنامه پایگااه داده رابطاه ای را باه    

عنوان ورودی دریافت و المانهاای آن را  

استخراج و در قالب وب معنایی به صورت 

 آنتولوژی در می آورد 

 کارشناسی ارشد   pos tagger  java - برچسب زن نحوی اجزای کالم

این برنامه نقش نحوی اجزای کالم نظیر 

اسم فعل قید و ... را در جمالت فارسی 

 مشخص میکند 

 - java تشخیص اسامی فارسی 
weka  

 کارشناسی ارشد 

این برنامه اسامی خاصای نظیار مکانهاا    

اشخاص و سازمانها را در متن شناسایی 

 میکند 

 کارشناسی ارشد   #c نظرکاو سطح جمله 

ایان برنامااه بااار معناایی نظاارات  یاال   
محصوالت تجاری را مشخص میکند و بر 

اساس آن محصوالت را دسته بندی می 

 نماید 



  Php-mysql انتقال دیتای فایل به انبار داده )استانداری(

این برنامه امکاناتی برای انتقال اطالعات 
فایلهای اکسل به انبار داده را با تعاریف و 

 خیره قالاب  بارای   کنترل خاص مدل 

استانداری خراسان رضوی ایجااد شاده   

 است.

مدیر  فنی پایگاه اشتراک دانش )پاد( دانشگاه 
 فردوسی

Php-java- 
thomcat 

 

 

پایگاه اشتراک دانش دانشگاه فردوسای  

سامانه ای است که بارای باه اشاتراک    
گذاری منابع مختلف دیجیتالی و مکتوب 

میلیون ایجاد شده و در حال حاضر چند 

رکورد را در خود جای داده که همچنان 

رو به افزایش است. در حال حاضر ایان  
 مسئولیت پیگیری میشود.

 نرم افزارهای مهندسی کار شده

 (توضیحات )ویژگی های خاص کار انجام شده نام نرم افزار مهندسی
سطح 
 مهارت

آیا نرم افزار تجاری است 
 یا متن باز؟

protege  متن باز  عالی آنتولوژیایجاد و توسعه 

gate متن باز عالی محیط گرافیکی برای تلفیق ابزارهای پردازش زبانی 

jena 
 

 استنتاج بر روی ابزار وب معنایی
 متن باز عالی

weka 
طبقه بندی اسامی خاص با الگوریتم یادگیری ماشین 

 بیزین
 متن باز عالی

 زبان های خارجی

 سطح نام زبان
اگر مدرک )تافل یا آیلس یا ...( دارید نمره دریافتی را  کر  سال

 تا از کنید 

 1393 1389 پیشرفته انگلیسی
 

 متوسط عربی
  

 به علت حفظ قران با ترجمه عربی در ارتباط بوده ام

     

 کامپیوتر و زبان های برنامه نویسی

 محل آموزش سطح عنوان دوره زبان برنامه نویسی

java دانشگاه فردوسی عالی برنامه سازی پیشرفته 

C# دانشگاه فردوسی خوب برنامه سازی پیشرفته 

mysql دانشگاه فردوسی عالی برنامه سازی پیشرفته 

php دانشگاه فردوسی عالی برنامه سازی پیشرفته 

 یوابق حرفه اس



 نام سازمان / شرکت

شروع همکاری و مدت 
 سمت همکاری

 مدت شروع

  4931 دفتر فنی سعدآباد 
دو 

 سال 
 برنامه نویس 

آزمایشگاه فناوری وب 

 دانشگاه فردوسی مشهد
 پژوهشگر و برنامه نویس سال 9 4934

 برنامه نویس  4931 مرکز فاوا دانشگاه فردوسی

 برنامه نویس   4931 شرکت فالینوس

 مدال و افتخارات فرهنگی 

 سازمان رشته  سال مرحله رتبه

 شرکت ملی گاز حفظ قران کریم 39 کشوری اول مسابقات حفظ قراننفر 

 اوقاف و امور خیریه حفظ قران کریم 33 استانی نفر اول مسابقات حفظ قران

 شهرداری حفظ قران کریم 33 استانی نفر دوم مسابقات قران

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وبالگ قرانی  39 کشوری نفر چهارم مسابقه قرانی

 

 


