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 مهدی یعقوبی
 ، استان گلستاندر شهرستان گرگان  1357  ریت  9متولد  

 هوش مصنوعی دارای مدرک دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش  

 عضو هیات علمی دانشگاه گلستان، دانشکده فنی و مهندسی گرگان، گروه مهندسی کامپیوتر 

 1385مهر    ،استخدام تاریخ  و    با مرتبه علمی استادیار

 mehdi.yaghoubi@gmail.comو    m.yaghoubi@gu.ac.irایمیل :  

  تحصیالت

   1380در تیر ماه    صنعت نفتاز دانشگاه    مقطع کارشناسیفارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار در   •

در    صنعتی امیرکبیراز دانشگاه    کارشناسی ارشد  مقطعفارغ التحصیل  مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار در   •

 1383فروردین ماه  

در شهریور    صنعتی شاهروداز دانشگاه  دکتری   مقطعوعی در  فارغ التحصیل  مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصن  •

 1396ماه  

 (  BPMSطراحی و پیاده سازی سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر فرآیندهای کسب و کار ) ✓ زمینه ها و عالیق 

 داده کاوی، فرآیند کاوی و شناسایی رانش مفهوم در اطالعات و داده ها  ✓

 بازار سرمایه   هایداده کاوی در داده  ✓

 (  MsSQL, mySQL and Oracle)   طراحی پایگاه دادهمدیریت و   ✓ مهارت ها 

 های برنامه نویسی به زبان ✓

o HTML  ،CSS    وJava Script(jQuery)   

o Nodejs 
o Python 
o ASP, ASP.Net, PHP, JSP (Java server page)  
    Moodleو    Process Maker, Share Point, Activitiاطالعاتی    هایسامانه آشنا با   ✓

  Adobe connect , Moodle  های   APIبرنامه نویسی با   ✓

 اطالعات آموزشی گلستان و مروارید   هایسیستمهای    APIبرنامه نویسی با   ✓
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 (1380مشارکت در تولید نرم افزار سیستم فروش محصوالت )شرکت هوشور( ) ✓ مشارکت در تولید 

های حسابداری، حقوق دستمزد و صدور چک  مدیریت گروه صبا زیر سیستم مشارکت در تولید سیستم اطالعات   ✓

 ( 1383الی    1381)

 (    1384طراحی و پیاده سازی )فردی( وب سایت مدیریت همایش دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ) ✓

 ( CMS( )1384طراحی و پیاده سازی )فردی( وب سایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان) ✓

 (CMS( )1387سازی )فردی( وب سایت دانشگاه گلستان )  طراحی و پیاده ✓

 ( CMS( )1387طراحی و پیاده سازی )فردی( وب سایت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان ) ✓

  MISطراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه آموزشی، دانشجویی، حقوق و حسابداری )در قالب یک سیستم   ✓

 ( ASP.Net and MsSQL)  غیر انتفاعی راه اندازی شد.آموزش عالی و    یکپارچه( که در موسسات

o  تا کنون(  1384)  موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان 

o ( 1385موسسه آموزش عالی فخرالدین اسد گرگان ) 

o   ( 1385موسسه آموزش عالی هیرکانیا بندرگز ) 

o ( 1385موسسه آموزش عالی گلستان) 

o ( 1385موسسه آموزش عالی ساعی ) 

 ( JSP and mySQL)  آنم  BPMS  )فردی( سامانه اطالعاتی تحت وب  طراحی و پیاده سازی ✓

 suigleTalk  (SIP, PHP and mySQL )طراحی و پیاده سازی )فردی( سامانه شبکه اجتماعی   ✓

ها و  برای مدیریت آزمون   KarDoneو    guVes  ،guExamطراحی و پیاده سازی )فردی( سامانه های اطالعاتی   ✓

و سامانه آموزشی گلستان    Moodleو     Adobe connect , Big blue buttonمجازی متصل به    هایکالس 

   (ASP.Net, MsSQL and Nodejs( )1400الی    1398)

 

سوابق اجرایی و  

 مدیریتی 
 ( Asp and MsSQL)  1380تا    1379عضو تیم برنامه نویسی شرکت هوشور از   •

 ASP.Net and)  1383الی    1380گروه صنعتی برق و الکترونیک )گروه صبا( از    عضو تیم برنامه نویسی •

MsSQL ) 

 1390الی    1386مدیر گروه علوم کامپیوتر از   •

 1392الی    1390مدیر گروه مهندسی کامپیوتر از   •

 1398الی    1396مدیر گروه مهندسی کامپیوتر از   •

 تا کنون  1398رییس گروه انفورماتیک و فنآوری اطالعات دانشگاه گلستان از   •

 1387الی مهر ماه    1385طبیعی گرگان گروه علوم کامپیوتر از مهر ماه    عضو هیات علمی دانشگاه منابع •

 تا کنون  1387عضو هیات علمی دانشگاه گلستان گروه مهندسی کامپیوتر از مهر ماه   •
 

 سوابق تدریس 
 کارشناسی مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر  ✓

o مهندسی اینترنت و طراحی صفحات وب 

o  ها و اصول طراحی کامپایلر ها و ماشین تحلیل و طراحی زبانهای برنامه نویسی، نظریه زبان 

o ساختمان دادها، طراحی الگوریتم 

 ارشد مهندسی کامپیوتر کارشناسی   ✓

o  داده کاوی 

o های پیشرفتهالگوریتم 

o های تقریبی و تصادفیالگوریتم 

o   ،سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر فرآیند( مباحث ویژهptri-net  ) 
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همزمان    یبا استفاده از اجرا   یو کاهش چرخه زمان  یتعادل بار کار  جادیا  "و مرتضی زاهدی،    مهدی یعقوبی .7

دوره:    ز،یبرق دانشگاه تبر  یفصلنامه مهندس  "کار  کسب و  یندهایفرآ  تیریمد  یها  ستمیوابسته در س  فیوظا

 ( 1397)  1، شماره:  48
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  "ی وکار با هدف تعادل بارکارکسب  یندها یفرآ  یدر همروند   یساز نهیبه  "و مرتضی زاهدی،  مهدی یعقوبی .9

 (1398)  57، شماره  17دوره  مدلسازی در مهندسی،  

خودکار متون    یچندسند  یخالصه ساز  یها  کیتکن".  یمهد  یعقوبی   و,  الی سه  یفاطمه, کرباس  یآهنگر .10

 (1399)  .80-58  ".یفرااکتشاف  یها  تمیبر الگور  یمبتن  یفارس

رانش مفهوم با    ییشناسا  یبرا   قیو دق   عیروش سر  کیارائه  ".  الیسه  یکرباس   و  یعل  ی, سبطی مهد  یعقوبی .11

 (1400)  .118-105  ".دادهایرو  یسابقه    لیتحل

 طرح های پژوهشی 
 

 (1399پژوهشی( )استخراج و شناسایی رانش مفهوم در داده های ترافیکی شهر مقدس مشهد )یک فصل از طرح   ✓

 (1391)   ...  انیدانشجو  یکیثبت نام الکترون  ستمیس  یساز   ادهیو پ  یطراح  ل،یتحل ✓

 ( 1398)  سخت  یطهایکار در مح  تیقابل -تحت فشار  یخازن  یحسگرها   بیه سازیشو    یطراح ✓

 (1391)  یدر دستخط فارس  یعادات نوشتار   یبررس ✓

 ( 1390)  یآموزش  یمصوبات جلسات شورا  ستمیس  یساز   ادهیو پ  یطراح ✓

 ( 1391)  مجالت  تیریمد  ینرم افزار  ستمیس  یساز   ادهیو پ  یطراح ✓

 ( 1386)  یآموزش مجاز  یمحتو   تیری سامانه مد  یساز  یسفارش ✓

 


