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 جوایز و افتخارات:

 1394در سال  بنياد ملي نخبگان دریافت جوایز تحصیلی 

  بین همه دانشجویان دکترای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر -دوره دکترا رتبه اولکسب 

  دوره کارشناسی ارشد رتبه اولکسب 

  دوره کارشناسی رتبه اولکسب 

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )دانشگاه کاشان( بورسيهکسب 

 ان پروژه منتخب مرکز تحقیقات مخابرات ایران ارشد به عنو دوره کارشناسی نامهپایان برگزیده شدن

 1389در سال 
 

 
 

 های علمي پژوهشي: فعاليت

های ها و سیستمسازی پیشرفت تومورهای سرطانی با استفاده از تئوری بازیمدلسازی و شبیه .1

 (رساله دکتراچندعامله )

 (نامه ارشدپایانپی سخت )پی کامل و انی مدلی نورمبنا برای حل تعدادی از مسائل انارائه .2

 پایان نامه کارشناسی(آشوبی )-های عصبیهای زمانی با استفاده از شبکهبینی سریپیش .3

)دانشگاه مالک اشتر  آن سازی تجاری و دریایی زیر هیدرودینامیکی تحلیل افزارنرم توسعه و طراحی .4

 اصفهان(

های درمانی در زمینه بررسی استراتژی University of East Anglia (England)همکاری با دانشگاه  .5

 سرطان

( در زمینه Moffitt Cancer Center- USA) همکاری با موسسه تحقیقاتی بیماری سرطان .6

 سازی تعامل سیستم ایمنی و تومورهای سرطانی.مدل

 های سرطانیهمکاری با موسسه تحقیقاتی ماکس پالنک آلمان در مورد تهاجم سلول .7

 ی اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان همکاری با پژوهشکده .8

 هاسازی سیستمهمکاری با مرکز فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی اصفهان در بحث یکپارچه .9

سازی تکامل ویروس )پروژه شبیه های بنیادیی علوم زیستی پژوهشکده دانشهمکاری با دانشکده .10

 وی(آیاچ

 تربیت مدرس -)به عنوان برنامه نویس( ساز دندان پزشکیشبیه دهنده پروژه رباتعضو تیم توسعه .11

 های پژوهش و کاربردیطرح

 در حال اجرا -نیبالکچ یفرش بر اساس فناور نیتام رهیاصالت کاال در زنج نیاعتماد و تضم جادیا -1

 سامانه صنایع بافت مولوی کاشان -2

 
 



 سوابق تدریس:

 :هوش مصنوعی، طراحی الگوریتم. افزارنرم مهندسیهای چند عاملی، سیستم دانشگاه کاشان ،

 هاها، تحلیل و طراحی سیستمریاضیات گسسته، محاسبات تکاملی، تئوری الگوریتمی بازی

 :ها، ساختمان داده1افزار مهندسی نرم دانشگاه صنعتي اصفهان 
 

 

 :اجرایيسوابق 

  اسفند "هاچالشها و ای؛ فرصتهای رایانهبازی"دبير چهارمين کنفرانس بين المللي ،
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 تا کنون 1397، از مدیر گروه مهندسي کامپيوتر دانشگاه کاشان 

 تا کنون 1397، از سرپرست دانشجویان عراقي مهندسي کامپيوتر 
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 :کنفرانسيمقاالت 

به منظور کشف جوامع  یتمیالگور ،ارائهیسرتخت یمیپور . جواد سل یدیوح ی. مهد یرینرجس ظه -1

 یکنفرانس مل نیو چهارم ستیائتالف،ب لیتشک یبراساس باز یپوشان به صورت سلسله مراتبهم

 .2/12/1397 ران،یا وتریساالنه انجمن کامپ

 هایباز یهوشمند با استفاده از تئور یهایباز یقاجار،توسعه  یو فاطمه قوانلو یسرتخت یمیجواد سل -2

 .2/12/1397 فرصت ها و چالش ها، یا انهیرا یها یکنفرانس باز نیچندعامله،چهارم یستمهایو س

بالدرنگ  یباز کیرفتار ربات در  ،بهبودیسرتخت یمی. جواد سل یلطفعل دیمقدم . فر انیلوچیپرهام ز -3

فرصت ها و  یا انهیرا یها یکنفرانس باز نی،چهارمیبا استفاده از روش گرگ خاکستر کیاستراتژ

 .2/12/1397 چالش ها،

بهبود الگوریتم ماشین بردار پشتیبان توام مربعات حداقل "جواد سلیمی سرتختی، مازیار پالهنگ،  -4

(، IKT) ، پنجمین کنفرانس تکنولوژی دانش و اطالعات"با استفاده از روش شبیه سازی التهابی

 .1391شیراز، ایران، 

 اساس بر قوانین استخراج از استفاده با بیماری تشخیص "یی، جواد سلیمی سرتختی، عبدالرضا میرزا -5

، پنجمین کنفرانس تکنولوژی دانش و "متوالی پوشش بر مبتنی یتوزیع شده ژنتیک الگوریتم

 .1391(، شیراز، ایران، IKTاطالعات )
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