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شرح مختصر
در شهریور سال  9831با معدل  93.88موفق به اخذ درجه کارشناسی از این دانشگاه گردید .در کنکور کارشناسی ارشد
سال  9831در رشته مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی دانشگاه شهید بهشتی تهران پذیرفته شد .در شهریور ماه
 9819موفق به کسب درجه کارشناسی ارشد شد .عنوان پایان نامه ارشد ایشان "خودکارسازی یافتن روابط معنایی میان
فعل و آرگومانهای آن" بوده است .که تحت سرپرستی دکتر مهرنوش شمس فرد به پایان رسید .بخشی از کار این پایان
نامه در قالب طرح پژوهشی و قراردادی مابین دانشگاه شهید بهشتی -آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و مرکز تحقیقات و
مخابرات ایران به منظور تولید خودکار هستان شناسی فارس نت به انجام رسید .در کنکور دکتری سال  9819در رشته
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شاهرود پذیرفته شد .در آبان  9811در آزمون جامع دکتری پذیرفته
شد .در شهریور  9818با پروپزال ایشان با عنوان " یک مدل فرمال کنترل سوپروایزری برای تخصیص منابع در سیستمهای
پیچیده صنعتی" و با سرپرستی دکتر علی اکبر پویان موافقت شد .در  11دی ماه  9813نیز از پایان نامه خود دفاع نمود.

طرحهای پژوهشی:
عنوان طرح :فارس نت  ، 1سمت :برنامه نویس بخش خودکارسازی استخراج روابط ،قراردادی مابین دانشگاه شهید بهشتی-
آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و مرکز تحقیقات و مخابرات ایران ،از تاریخ مرداد ماه  9811تا خرداد ماه .9819
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