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سوابق تذریس:
 تدریس در داًشگاُ آزاد اسالهی بیجار از سال  5831تا کٌَى
 تدریس در داًشگاُ علوی کاربردی تکاب سال ّای 5833 ٍ 5831 ,5831
 تدریس در داًشگاُ پیام ًَر بیجار سال ّای 5811 ٍ 5815 ٍ 5811 ٍ 5831

سوابق اجرایی:
 هدیرگرٍُ کاهپیَتر سال 5831
 هعاٍى اهَزشی-داًشجَیی داًشگاُ آزاد اسالهی بیجار از سال – 5833تاکٌَى
 عضَ شَرای فرٌّگی داًشگاُ از سال  5811تا کٌَى
 عضَ شَرای آهَزشی داًشگاُ از سال  5831تاکٌَى
 رئیس کویتِ اًضباطی داًشگاُ از سال  5811تا کٌَى

مقاالت:
 اسالم ًاظوی ،علی صفری هوقاًی ،هحود حسیي ًَرٍزی ،حسیي رضایی ،شادی فاضلی ٍ جَاد صحفی ،بررسی
معماری های آموزش الکترونیکی ،دٍازدّویي کٌفراًس بیي الوللی اًجوي کاهپیَتر ایراى5831 ،
 اعظن حسٌی ،شادی فاضلی ,لیال اسالهی ٍ سید شاّیي قدیری ،استخراج  landmarkها براس سیستم
هذایت مسیر عابر پیاده با استفاده از داده کاوی فضایی ,چْارهیي کٌفراًس بیي الوللی هدیریت فٌاٍری
اطالعات ٍ ارتباطات.5831 ،

 اٍلیي ّوایش، روش های کاوش داده های جغرافیایی و فضایی، اعظن حسٌی ٍ شاّیي قدیری، شادی فاضلی
. 5831 ،هلی هٌْدسی کاهپیَترغ برق ٍ في اٍری اطالعات داًشگاُ ازاد اسالهی ّوداى
R-tree  الگوریتمی جذیذ برای بهینه کردن دخیره سازی در، شادی فاضلی ٍ اعظن حسٌی، هحودرضا رزازی
. 5831 ، پاًسدّویي کٌفراًس سالیاًِ اًجوي کاهپَتر،
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 OMID MOHAMAD NEZAMI AND SHADI FAZELI, COMPARISION
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