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یابی متون فارسی با رویکرد شناسایی سرقت علمی در کشور
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وب

تحلیلگر ،طراح

-- 4634

توسعه دهنده الگوریتم
توضیحات :اولین سامانه شناسایی سرقت علمی .این سامانه با استفاده از روش های متن کاوی و داده کاوی به روش
هوشمند ،سرقت علمی در اسناد را شناسایی می کند.

1

سامانه هوشمند شناسايي رفتار نامتعارف بازديدکنندگان --

محقق ،تحليلگر ،طراح و برنامه نويس

9811

9811

وبسايت
توضيحات :سامانه رسد فعاليت های نامتعارف و جلوگيری از پيمايش محتوا توسط ابزارهای پيمايش کننده .اين سامانه رفتار
بازديدکنندگان وبسايت را بررسي کرده و ابزارهای دانلود کننده محتوا را تشخيص داده و از سرويس خارج مي کند .اين سامانه برای
پايگاه مجالت تخصصي نور تهيه شده است.
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داشبورد هوش تجاری وبسايت

--

محقق ،تحليلگر ،طراح و برنامه نويس

9811

9811

توضيحات :سامانه تحليل فعاليت بازديدکنندگان وبسايت .اين سامانه با استفاده از تکنولوژی های مرتبط با هوش تجاری
) (Business Intelligenceبه تحليل بازديدهای انجام شده از سامانه مي پردازد و گزارشات پويای مديريتي را برای مديريت
هر چه بهتر سايت در اختيار مديران قرار مي دهد .اين سامانه برای پايگاه مجالت تخصصي نور و کتابخانه ديجيتال نور تهيه شده
است.
4

پايگاه کتابخانه ديجيتال نور و پايگاه مجالت تخصصي نور وب

تحليلگر و مدير ارشد تيم برنامه نويسي 9818

--

توضيحات :مدير تيم برنامه نويسي و فني دو پايگاه
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پايگاه مجالت تخصصي نور

وب

مدير فني وبسايت

9831

9819

http://www.noormags.ir

توضيحات :وبسايت نمايه سازی مقاالت منتشر شده در مجالت حوزه علوم انساني و اسالمي.
در حال حاضر اين سامانه بيش از  355هزار مقاله را نمايه نموده است.

http://www.samimnoor.ir

1

6

پايگاه کتابخانه ديجيتال نور  http://www.noorlib.irوب

9819

مدير فني وبسايت

توضيحات :وبسايت ارائه دهنده کتب منتشر شده در حوزه علوم انساني و اسالمي به صورت تمام متن و تمام تصوير.
در حال حاضر اين سامانه محتوای بيش از  96جلد کتاب را عرضه مي کند.

عضویت در کميته های علمی


کميته موتور جستجو  -مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسالمي



کميته کتابخانه سامانه جامع محتوا  -مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسالمي



کميته مديريت وظايف  -مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسالمي

مشاوره سازمانی
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مدیریت ارتباط با مشتری

مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسالمي

 9ماه

سیاست گذاری و تحلیل سایت تبیان قم

سازمان تبليغات اسالمي قم

 8ماه

مدرس دوره های آموزشی


سمينار آموزشي طراحي و برنامه نويسي شي گرا



سمينار آموزشي طراحي وب



سمينار آموزشي )Entity Framework( ORM
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