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فعل وضعیت
. میبد واحد اسالم آزاد اه دانش ، مهندس و فن ده دانش کامپیوتر، مهندس گروه استادیار ، علم هیأت عضو تاکنون ۱۳۸۲

تحصیالت
چندرسانه ای. محیط های نامه: پایان موضوع تهران، ، بهشت شهید اه دانش ، کارشناس

(نرم افزار) کامپیوتر مهندس
۱۳۸۰

مسیر کوتاهترین مسأله نامه:حل پایان موضوع تهران، تهران)، تکنی (پل امیرکبیر صنعت اه دانش ارشد، کارشناس
ده دانش نرم محاسبات اه (آزمایش میبدی محمدرضا دکتر راهنمایی به شده، توزیع یادگیر آتاماتای کم به تصادف

تهران). تکنی پل اطالعات فنآوری و کامپیوتر مهندس
افزار) کامپیوتر(نرم مهندس

۱۳۸۲

آتاماتای بر مبتن هوشمند وریتم های رساله:ال موضوع تهران، تحقیقات و علوم واحد اسالم آزاد اه دانش دکتری،
محاسبات اه (آزمایش مشاوره و میبدی محمدرضا دکتر راهنمایی به وب، در جست وجو برای بیزی ه های وشب یادگیر
هوشمند سیستم های اه (آزمایش بی حمید دکتر تهران) تکنی پل اطالعات فنآوری و کامپیوتر مهندس ده دانش نرم

. تهران) شریف صنعت اه دانش
(نرم افزار) کامپیوتر مهندس

۱۳۹۳

تجربی و اجرایی سوابق
. ISⅯ روویو مای باند روی بر یزد، استان مخابرات تجاری دیتای Aⅽⅽessه شب مجری تاکنون ⁃۱۳۹۶

میبد. واحد ، اسالم آزاد اه دانش کامپیوتری، ه های شب گرایش ارشد، کارشناس گروه مدیر ۱۳۹۷ ⁃۱۳۹۴
میبد. واحد ، اسالم آزاد اه دانش اطالعات، فنآوری و کامپیوتر مهندس گروه نرم افزار، دکترای گروه مدیر ۱۳۹۶ ⁃۱۳۹۵

میبد. واحد ، اسالم آزاد اه دانش ، مهندس و فن ده ی دانش رییس ۱۳۹۶ ⁃۱۳۹۵
میبد. واحد یزد، استان ، اسالم آزاد اه دانش رشد، مرکز پذیرش شورای عضو تاکنون ۱۳۸۶

یزد. استان ، اسالم آزاد اه های دانش اطالعات، فنآوری راهبردی کمیته ی عضو ⁃۱۳۹۵
میبد. واحد اسالم آزاد اه دانش مهندس و فن ده دانش ، ده دانش رییس ۱۳۸۴ ⁃۱۳۸۳

اطالعات. فنآوری حوزه در میبد واحد اسالم آزاد اه دانش روسای مشاور مشاور، ۱۳۸۳تاکنون
میبد. واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات، فنآوری شورای عضو کنون تا ۱۳۸۳

اینترنت. و ه شب خدمات حوزه ی در فعال میبد، پردازان سامان تعاون شرکت مدیرعامل کنون تا ۱۳۸۱
میبد. واحد اسالم آزاد اه دانش مجازی، آموزش پایلوت طرح مجری ۱۳۸۹

بندرعباس. یزد، کویر امان پیش گروه آزاد دریای نوری فیبر پروژه، مشاور ۱۳۸۹
میبد. یزد، کویر امان پیش گروه AⅮSⅬ دسترس ه شب ، فن مدیر ۱۳۸۳تاکنون

ه شب ،ABU آسیا⁃اقیانوسیه تلویزیونهای اتحادیه مسابقات میبد، واحد اسالم آزاد اه دانش روبوکاپ تیم سرپرست،
سیما. سوم

۱۳۸۴

شریف. صنعت اه دانش آسیا، غرب منطقه AⅭⅯ مسابقات میبد، واحد اسالم آزاد اه دانش AⅭⅯ تیم سرپرست، ۱۳۸۴ ⁃۱۳۸۳

تحقیقات عالیق و زمینه ها
(Web) وب NHHH (Networks) کامپیوتری ه های شب NHHH
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(LA) یادگیر آتاماتای IMHH (Learning) یادگیری IMHH

(Web Programming) وب برنامه نویس INHH (SDN) نرم افزاری ه های شب INHH

زی پرشین ILHH تصادف بهینه سازی ILHH

تصادف گراف IIHH (Stochastic Algorithms) تصادف وریتم های ال IIHH

پژوهش طرح های
یافته پایان مجازی آموزش سیستم های در استفاده برای فایل بر مبتن محتوای مدیریت سیستم طراح ●
یافته پایان میبد واحد اسالم آزاد اه دانش سرور آزمون سیستم طراح ●

تدریس سابقه
مختلف اههای دانش در ۱۳۸۰ سال از کامپیوتر دروس تدریس ●

شده: تدریس دروس

وب تحت نویس برنامه { وریتم ال طراح {
کامپیوتری ه های شب { ماشین ها و زبان ها نظریه {

اینترنت مهندس { کامپیوتری ه های شب در پیشرفته مباحث {
کامپیوتری ه های شب اه آزمایش { کامپیوتری سیستم های مدل سازی و ارزیابی {

داده ها اه پای { اطالعات بازیابی و ذخیره {
وب از اطالعات بازیابی { تصادف وریتم های ال {

شده برگزار کارگاه های و سخنران ها
میبد واحد اسالم آزاد اه دانش آموزش، در اینترنت کاربرد با آشنایی کارگاه ۱۳۸۹

میبد آزاد اه دانش ، علم هیات اعضای جهت وب صفحات طراح آموزش دوره ۱۳۸۳
میبد آزاد اه دانش ، علم هیات اعضای جهت اینترنت آموزش دوره ۱۳۸۴

میبد شهرستان میبد، واحد اسالم آزاد اه دانش کارکنان جهت ویندوز آموزش دوره ۱۳۸۳
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خط سازی بهينه مساله حل برای شده توزيع يادگير برآتاماتاي مبتن جديد وريتم ال ي معصومه. ، زجاج و محمدرضا [۸]مالخلیل میبدی،
.۱۴۰۱ ایران، کامپیوتر مهندس و برق مهندس نشریه شتها جاي گروه روی تصادف

در آتاماتا یادگیری نرخ تنظیم برای احتمال توزیع آماری معیارهای بر مبتن روش محمدرضا. میبدی، و محمدرضا [۹]مالخلیل میبدی،
.۱۳۹۲ ،۲۱ –۱۷ صفحات ،(۱)۲ ، پزش انفورماتی پویا. محیط های

یادگیری برای یافته توسعه شده توزیع یادگیر آتاماتای بر مبتن جدید وریتم ال ی محمدرضا. میبدی، و محمدرضا [۱۰]مالخلیل میبدی،
.۱۳۹۲ ،۸ –۱ ۱۲(۲)،صفحات ایران، کامپیوتر مهندس و برق مهندس نشریه بیزی. ه شب پارامتری

(URL: http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=265542)

یادگیری نرخ خودکار تنظیم برای توزیع آماری معیارهای بر مبتن جدید روش ی محمدرضا. میبدی، و محمدرضا [۱۱]مالخلیل میبدی،
.۱۳۹۲ صفحات۴۳– ۵۱، ،(۱)۱۱ ایران، کامپیوتر مهندس و برق مهندس نشریه پویا. محیط های در یادگیر آتاماتای

(URL: http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=197599)

بهینه مسایل حل در یادگیر آتاماتای یادگیری ارزیابی برای واریانس بر مبتن معیار یك محمدرضا. میبدی، و محمدرضا [۱۲]مالخلیل میبدی،
.۱۳۹۶ ،۱۳ –۱ صفحات ،(۱)۱۵ ایران، کامپیوتر مهندس و برق مهندس نشریه تصادف گراف سازی

(URL: http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=290706)

یافتن مسأله حل برای یافته توسعه شده توزیع یادگیر آتاماتای بر مبتن چارچوب ی محمدرضا. میبدی، و محمدرضا [۱۳]مالخلیل میبدی،
.۱۳۹۳ ، ۹۵ –۸۶ صفحات ،(۲)۱۲ ایران، کامپیوتر مهندس و برق مهندس نشریه . تصادف بهینه زیرگراف

(URL: http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=241235)

مهندس نشریه یادگیر. آتاماتای بر مبتن رهیافت ی بیزی: ه شب ساختاری یادگیری محمدرضا. میبدی، و محمدرضا [۱۴]مالخلیل میبدی،
.۱۳۹۵ ، ۴۰ –۲۷ ،صفحات (۱) ۱۴ ایران، کامپیوتر مهندس و برق

(URL: http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=241238)
: داخل کنفرانس های در شده منتشر مقاالت از برخ

۱۳۹۶ سال

كنفرانس مقاالت مجموعه ی در SⅮN ه های شب در تصادف و پویا بار تعادل محمدرضا. مالخلیل میبدی، و محمد رکن آبادی، [۱]رعیت
.۱۳۹۶ چمران، شهید اه دانش اهواز، ، (ISC) مصنوع هوش كاربردهای و اطالعات فناوری كامپيوتر، مهندس مل

مجموعه ی در ه ها شب در بار توازن مسأله ی حل برای SⅮN بر مبتن روش ارائه محمدرضا. مالخلیل میبدی، و محمد رکن آبادی، [۲]رعیت
.۱۳۹۶ چمران، شهید اه دانش اهواز، ، (ISC) مصنوع هوش كاربردهای و اطالعات فناوری كامپيوتر، مهندس مل كنفرانس مقاالت

مل كنفرانس مقاالت مجموعه ی در محور نرم افزار ه های شب در آتش دیواره محمدرضا. مالخلیل میبدی، و محمد رکن آبادی، [۳]رعیت
.۱۳۹۶ چمران، شهید اه دانش اهواز، ، (ISC) مصنوع هوش كاربردهای و اطالعات فناوری كامپيوتر، مهندس

(ISC) Ryu کنترلر و OpenFⅼow پروتکل بر مبتن SⅮN ه های شب پیاده سازی محمدرضا. مالخلیل میبدی، و محمد رکن آبادی، [۴]رعیت
چمران، شهید اه دانش اهواز، ، مصنوع هوش كاربردهای و اطالعات فناوری كامپيوتر، مهندس مل كنفرانس مقاالت مجموعه ی در

.۱۳۹۶

مقایسه و بند دسته های سیستم انواع پایه بر ه شب به نفوذ تشخیص محمدرضا. مالخلیل میبدی، و کمال میرزایی، جلیل؛ عل اکبری، [۵]استاد
.۱۳۹۶ فرهنگ، و علم اه دانش تهران، ، وب پژوه بین الملل کنفرانس سومین در آنها

(url: https://www.civilica.com/Paper-IRANWEB03-IRANWEB03_045.html)
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خودرویی بین های ه شب در اعتماد قابلیت انتقال جهت جدید وریتم ال ارایه محمدرضا. مالخلیل میبدی، و حمید ، برات ؛ مصطف [۶]مرادی،
.۱۳۹۶ فرهنگ، و علم اه دانش تهران، ، وب پژوه بین الملل کنفرانس سومین در ⅮEA وریتم ال و موردی

(url: https://www.civilica.com/Paper-IRANWEB03-IRANWEB03_012.html)

همایش سومین در ترکیبی SDN های ه شب در پوشا درخت ساخت برای وریتم ال ی محمدرضا. مالخلیل میبدی، و حسین [۷]رسول پور،
.۱۳۹۶ فوالدشهر، امین عال آموزش موسسه اصفهان، امین، کامپیوتر و برق مل

(url: https://www.civilica.com/Paper-CECA03-CECA03_003.html)

برنامه بر مبتن بیسیم ر حس های ه شب بندی خوشه محمدرضا. مالخلیل میبدی، و پویا ردی، ده خسرویان احسان؛ ، فارسان [۸]محمدی
.۱۳۹۶ حیدریه، تربت اه دانش مشهد، مخابرات، و کامپیوتر اطالعات، فناوری مل کنفرانس چهارمین در ژن اصطالح ریزی

(url: https://www.civilica.com/Paper-ITCT04-ITCT04_077.html)

ه شب در بندی خوشه های وریتم ال بر موردی مطالعه محمدرضا. مالخلیل میبدی، و پویا ردی، ده خسرویان احسان؛ ، فارسان [۹]محمدی
.۱۳۹۶ حیدریه، تربت اه دانش مشهد، مخابرات، و کامپیوتر اطالعات، فناوری مل کنفرانس چهارمین در بیسیم ر حس های

(url: https://www.civilica.com/Paper-ITCT04-ITCT04_078.html)

فازی بند دسته از استفاده با ه شب به نفوذ حمالت بندی دسته محمدرضا. مالخلیل میبدی، و کمال میرزایی، جلیل؛ عل اکبری، [۱۰]استاد
.۱۳۹۶ کشور، حرفه ای و فن اه دانش اهواز، کامپیوتر، و برق مهندس در نوین های فناوری مل کنفرانس اولین در گسترش یافته

(url: https://www.civilica.com/Paper-ICTI01-ICTI01_134.html)
۱۳۹۵ سال

قوانین از استفاده با درآینده مشتریان خرید سبد ارزیابی بهبود جهت روش ی ارایه محمدرضا. مالخلیل میبدی، و مجتبی زیدانلو، [۱]بخش
.۱۳۹۵ میبد، واحد اسالم آزاد اه دانش میبد، در۲۰۳۰، ه وشب کامپیوتر تکنولوژی انداز چشم همایش دومین در انجمن

(url: https://www.civilica.com/Paper-MAYCOMP02-MAYCOMP02_055.html)

همایش اولین در موردی مطالعه :SDN ها ه شب در ها کننده کنترل رد عمل ارزیابی محمدرضا. مالخلیل میبدی، و اکرم احمدی، [۲]زمان
.۱۳۹۵ ان)، (خوراس اصفهان واحد اسالم آزاد اه دانش اصفهان، نرم، محاسبات و ارتباطات اطالعات، فناوری مل

(url: https://www.civilica.com/Paper-ITCSC01-ITCSC01_034.html)

استفاده با کننده کنترل چندین با SⅮN های ه شب در کننده کنترل خصیص کمال. میرزایی، و محمدرضا مالخلیل میبدی، ریحانه؛ [۳]ساکت،
اسالم آزاد اه دانش میبد، در۲۰۳۰، ه وشب کامپیوتر تکنولوژی انداز چشم همایش دومین در موردی مطالعه : هوشمند های وریتم ال از

.۱۳۹۵ میبد، واحد
(url: https://www.civilica.com/Paper-MAYCOMP02-MAYCOMP02_053.html)

نمونه بر مبتن رهیافت ی عام: کمینه پوشای درخت مسأله حل محمدرضا. میبدی، و محمدرضا مالخلیل میبدی، ؛ معصومه ، [۴]زجاج
شریف، صنعت اه دانش تهران، کامپیوترایران، انجمن ساالنه مل کنفرانس دومین و بیست در یادگیر آتاماتای کم به کارلو مونت گیری

.۱۳۹۵
(url: https://www.civilica.com/Paper-ACCSI22-ACCSI22_076.html)

نرم بر مبتن های ه شب اساس بر مرکزداده ی ه شب در ازدحام کنترل بهبود جهت روش محمدرضا. مالخلیل میبدی، و حامد محب، [۵]جواد
.۱۳۹۵ میبد، واحد اسالم آزاد اه دانش میبد، در۲۰۳۰، ه وشب کامپیوتر تکنولوژی انداز چشم همایش دومین در افزار

(url: https://www.civilica.com/Paper-MAYCOMP02-MAYCOMP02_030.html)
۱۳۹۴ سال

های داده بندی خوشه اساس بر وب کاربران عالقه پروفایل سازی شخص محمدرضا. مالخلیل میبدی، و کمال میرزایی، زینب؛ ، [۱]دهقان
.۱۳۹۴ فرهنگ، و علم اه دانش تهران، ، پژوه وب الملل بین کنفرانس اولین در . کلی

(url:https://www.civilica.com/Paper-IRANWEB01-IRANWEB01_029.html)

سازمان خود ه شب بر مبتن کاربر پروفایل وجوهای پرس نتایج بندی رتبه محمدرضا. مالخلیل میبدی، و کمال میرزایی، زینب؛ ، [۲]دهقان
.۱۳۹۴ ارومیه، اه داش ارومیه، دانش، و اطالعات فناوری الملل بین کنفرانس هفتمین در ده.

(url:https://www.civilica.com/Paper-ICIKT07-ICIKT07_153.html)

کنفرانس اولین در . اجتماع های ه شب در خبری موضوعات عمر چرخه ردیابی محمدرضا. مالخلیل میبدی، و سمیه ، اردکان [۳]افخم
.۱۳۹۴ فرهنگ، و علم اه دانش تهران، ، پژوه وب الملل بین

(url:https://www.civilica.com/Paper-IRANWEB01-IRANWEB01_052.html)

اصل متون استخراج در سند ش مدل بر مبتن روش کارایی ارزیابی محمدرضا. مالخلیل میبدی، و محمدجواد کارگر، مریم، یزدی، [۴]شریف
.۱۳۹۴ ارومیه، اه داش ارومیه، دانش، و اطالعات فناوری الملل بین کنفرانس هفتمین در . فارس اخبار
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سومین در سپاری. جم محیط  های در اعتماد محاسبه برای توابع معرف محمدرضا. مالخلیل میبدی، و محمدجواد کارگر، ایشاع، ، [۵]سمیع
.۱۳۹۴ اشتر، مال صنعت اه دانش تهران، اطالعات، آوری فن و کامپیوتر مهندس در کاربردی پژوهشهای الملل بین کنفرانس

(url:https://www.civilica.com/Paper-CITCONF03-CITCONF03_395.html)
۱۳۹۴ سال از قبل

مسیر کوتاهترین مساله حل برای شده توزیع یادگیر آتاماتای بر مبتن جدید وریتم ال ی محمدرضا. میبدی، و محمدرضا [۱]مالخلیل میبدی،
.۱۳۸۴ کرمان، کرمان، باهنر شهید اه دانش هوشمند، سیستم های کنفرانس ششمین در . تصادف

مجموعه در وب. در کاربران حرکت پیش بین در شده توزیع یادگیر آتاماتای از استفاده محمدرضا. میبدی، و محمدرضا [۲]مالخلیل میبدی،
.۱۳۸۶ کیش، ایران، کامپیوتر انجمن ساالنه کنفرانس سیزدهمین مقاالت

آتاماتا یادگیری نرخ خودکار تنظیم برای توزیع آماری معیارهای بر مبتن جدید روش ب محمدرضا. میبدی، و محمدرضا [۳]مالخلیل میبدی،
.۱۳۹۱ شیراز، واحد اسالم آزاد اه دانش اطالعات، فنآوری و کامپیوتر مهندس و علوم مل همایش اولین در پویا. محیط های در

محیط های در کاربران مدل سازی برای شده توزیع یادگیر آتاماتای بر مبتن روش محمدرضا. میبدی، و محمدرضا [۴]مالخلیل میبدی،
.۱۳۹۱ مشهد، اطالعات، فنآوری و کامپیوتر برق، مهندس مل کنگره در فراپیوندی.

یادگیری نرخ خودکار تنظیم برای توزیع آماری شاخصه های بر مبتن جدید روش ی محمدرضا. میبدی، و محمدرضا [۵]مالخلیل میبدی،
.۱۳۹۱ اصفهان، آباد نجف كامپیوتر، مهندس و علوم مل همایش مقاالت خالصه در یادگیر. آتاماتای

در یافته. توسعه شده توزیع یادگیر آتاماتای کم به بیزین ه های شب پارامتری یادگیری محمدرضا. میبدی، و محمدرضا [۶]مالخلیل میبدی،
.۱۳۹۱ اصفهان، نجف آباد کامپیوتر، علوم و مهندس کنفرانس

کنفرانس پانزدهمین در ورود. تک انیزم م کم به کاربران هویت احراز مساله بررس محمدرضا. مالخلیل میبدی، و وفه ش [۷]بستان،
کشور. برق مهندس دانشجویی علم سازمان .۱۳۹۱ کاشان، ایران، برق مهندس دانشجویی

تخصص همایش اولین در محتوا. توزیع های ه شب کارائ بررس محمدرضا. مالخلیل میبدی، و محمدجواد، کارگر، بهزاد، ، [۸]بوکان
.۱۳۹۲ تهران، برق، مهندس های سامانه و فناوری علوم،

مل همایش اولین در پیچیده. های ه شب مدلسازی برای کارا روش ارائه محمد. ، تری و محمدرضا، مالخلیل میبدی، بهزاد، ، [۹]بوکان
خورموج. واحد اسالم آزاد اه دانش .۱۳۹۲ خورموج، ایران، جنوب کامپیوتر و برق

دومین در محتوا. توزیع ه های شب سازی پیاده و طراح روشهای بررس محمدجواد. کارگر، و محمدرضا، مالخلیل میبدی، بهزاد، ، [۱۰]بوکان
.۱۳۹۲ الهیجان، نرم افزار، مهندس مل کنفرانس

کتاب ها

علم انتشارات اول. ویرایش ، ریاض مفاهیم و مبان اول: جلد کامپیوتری، سیستم های ارزیابی و مدل سازی محمدرضا. میبدی، مالخلیل [۱]
نشده. منتشر میبد، واحد اسالم آزاد اه دانش

اول. ویرایش ه، شب مجازی سازی نرم افزاری، ه های شب (۱) جلد مدرن، ه های شب مبان و اصول مبان محمدرضا. میبدی، مالخلیل [۲]
نشده. منتشر میبد، واحد اسالم آزاد اه دانش علم انتشارات

کرده ام شرکت که کارگاههایی
ریاضیات و نظری فیزی تحقیقات مرکز کامپیوتر، علوم تابستان کارسوق ۱۳۹۱

یزد واحد اسالم آزاد اه دانش تربیت، و تعلیم روش های ۱۳۹۱

میبد واحد اسالم آزاد اه دانش ، مقاله نویس و تحقیق روش آموزش دوره ۱۳۸۶
میبد واحد اسالم آزاد اه دانش ، نویس رزومه آموزش دوره ۱۳۸۷

تقدیر لوح های و افتخارات

میبد واحد اسالم آزاد اه دانش مهندس و فن ده دانش برتر پژوهش گر ۱۳۹۶
میبد واحد اسالم آزاد اه دانش مهندس و فن ده دانش برتر پژوهش گر ۱۳۸۳
(۲ منطقه ۳۱۳ (رتبه سراسری کنکور در میبد شهرستان نخست رتبه ۱۳۷۵
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