
1

 تعالیبسمه

نسخه فارسی – رزومه علمی

رضا مرتضویدکتر 

 اطالعات تماس

گروه مهندسی کامپیوتر –دانشکده فنی و مهندسی  – دانشگاه دامغان –آدرس: دامغان 
تلفن (438) 02335220081-6 

r_mortazavi@du.ac.ir ایمیل

تحصیالت

 67/19 :معدل – محراب دولتی نمونه دبیرستان –دیپلم: ریاضی فیزیک 

 43/16 :معدل –تهران  - بهشتی شهید –کارشناسی: مهندسی نرم افزار 

 36/17 :معدل –تهران  - توسی نصیرالدین خواجه –کارشناسی ارشد: مهندسی فناوری اطالعات 

عالی: بی تزارزیا - 09/18معدل:  – تهران – مدرس تربیت –دکتری: مهندسی سیستم های نرم افزاری 

 تحقیقاتیعالیق 

رمزنگاری، امنیت پایگاه داده، امنیت نرم افزار 

جوایز و افتخارات
 سال 3تقدیر شده به عنوان مدرس در سطح برگزیده در دانشگاه برای بیش از  

توسی الدین نصیر خواجه دانشگاه –دانشجوی برتر و تقدیر شده در دوره کارشناسی ارشد  

 1394 انجمن رمز ایران رساله تقدیرشده در مقطع دکتری توسط 

 1389آزمون ورودی دکتری دانشگاه تربیت مدرس  ۲رتبه  

 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد 39رتبه  

 کشوری در کنکور کارشناسی 479رتبه  

آموزشی های فعالیت

 سال 9 – دامغان دانشگاه 

 سال 8 – نور پیام دانشگاه 

سال 8 - )ص( اکرم رسول دانشگاه



۲

شده تدریس دروس
... و اینترنت مهندسی – کامپیوتری های شبکه – کامپایلر – پیشرفته نویسی برنامه – اتوماتها و ها زبان نظریه 

مهارت ها

  #C – اسمبلی - ++C/Cنویسی:  برنامه زبانهای 

 Windows / Linuxعامل:  سیستم 

 ASP.Net, PHP, HTML, CSS, Java scriptوب:  نویسی برنامه 

Network Administration – Web Server installationشبکه:  

–Office – Latexعمومی: 

GAMS, PSpice – MatLab – OrCad, Mathematicaتخصصی:  

 پروژه های به پایان رسیده

(ijnrs.comانشگاه آزاد اسالمی )دپژوهشی شیمی -ی علمیپیاده سازی نرم افزار مدیریت مجله 

(jchr.orgانشگاه آزاد اسالمی )دپژوهشی زیست -ی علمیار مدیریت مجلهپیاده سازی نرم افز 

طراحی و پیاده سازی نرم افزار اتوماسیون فروشگاهی 

Mycotoxinسایت کنفرانس بین المللی  

NiazeRooz.comسایت تبلیغاتی  

01HakCo.comسامانه ی حکاکی صنعتی  

دامغاندانشگاه  –ارزیابی کارکنان سامانه  

زبان های خارجی

 مادری زبان – فارسی 

Tolimo:470, Tehran > 50, MSRT > 60, MODARES>80بهبود(:  حال )در انگلیسی 
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