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  اطالعات شخصی
    1365 تاریخ تولد:  حمید امیرمعینی نام و نام خانوادگی:

  معافیت وضعیت نظام وظیفه:   تهران –ایران  محل تولد:

 مجرد وضعیت تاهل:

  اطالعات تماس:
  info@amirmoini.comایمیل:       2114 475 912 98+موبایل: 

 http://www.amirmoini.comوب سایت: 

 

  سوابق تحصیلی:
  واحد بهشهر -لیسانس نرم افزار از دانشگاه علم و صنعت ایران  رشته تحصیلی:

 با استفاده از الگوریتم ژنتیک GPSتخمین تصحیحات  عنوان پایان نامه:

  محمد رضا موسوي دکتر - پرفسور استاد راهنما:

  (شانزده و هفده صدم) 16.17 معدل لیسانس:

 1/6/88تاریخ اتمام مقطع لیسانس:     1/7/84اریخ شروع مقطع لیسانس: ت

 

  افتخارات علمی کسب شده:
 87-86کسب عنوان دانشجوي برتر در سال تحصیلی  .1

 واحد بهشهر - پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت ایران کسب رتبه دوم  .2

  واحد بهشهر -کسب رتبه چهارم آموزشی در دانشگاه علم و صنعت ایران  .3
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 سوابق کاری
  

  سوابق کاري
  زمان  سمت  شرکت

 سامانه همراه پیچک
  (سهام دار و عضو هیئت مدیره)

  تا کنون 1/1/93  رئیس هیئت مدیره
  1/1/93تا  1/1/91  مدیرعامل 

  1/1/91تا  1/11/89  رئیس هیئت مدیره
شرکت ساختمانی گسترش و نو سازي 

  تا کنون IT 15/7/88کارشناس   صنایع ایرانیان مانا

  تا کنون 1/9/92  مدیریت واحد نرم افزار  شرکت داده پردازي (امین)
  تا کنون IT 1/10/88 و مشاور مدیر  شرکت کاشی تبریز و کرابن

  1/1/92تا  1/6/88  مدرس  آموزشگاه روشنگر
  1/3/92تا  1/4/91  مدرس و  مشاور آموزشی  مجمتع آموزشی اندیشه

  سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور از داراي کارت مربی گري
  

 

  مقالھ): 3مقاالت علمی ارائھ شده (
1. “Single-Frequency GPS Receivers Ionospheric Time-Delay Approximation using Radial Basis Function 

Neural Network” 2009 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics,  San 
Antonio, TX, USA - October 2009 

2. “An Intelligent Differential GPS using Π-Σ Neural Network” 2010 the 10th IEEE International 
Conference on Signal Processing, October 24-28, 2010, Beijing, CHINA (ICSP'10) (20year) 

  (GIS) همایش سراسري سامانه اطالعات مکانی، تخمین اصالحات جی پی اس تفاضلی با استفاده از الگوریتم هاي تکاملی .3

  

Computer Skills 

Programming Language: 
 IBM 8086, Z80, Pascal, C++, Delphi, C#, HTML 

Database: 
 SQL server, Microsoft Access 
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Network: 

  CompTIA: 
  Network+ 

  Microsoft: 
  Microsoft Certified IT Professional (MCITP): 

Windows 7 Configuring - Windows Server 2008 Active Directory Configuration - 
Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration - Windows Server 
2008 Applications Infrastructure Configuration - Windows Server 2008 - 
Enterprise Administrator 

  Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 

  Cisco: 
  Cisco Certified Network Associate (CCNA) 

  Virtualization: 
   VMware Certified Professional (VCP) 

Security: 

  CompTIA: 
   Security+  

EC-Council: 
   Certified Ethical Hacker (CEH) 

  Antivirus Server Administration: 
   Kaspersky administration Server 

Methodologies: 
Agile Software Development (Scrum method – XP method) 

Rational Unified Process (RUP) 

Management Skills 
 EFQM (European Foundation for Quality Management) 

 Project management – Online Project Management 

Languages 
English: Fluent            Persian: Mother Tongue 
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