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 4از 2صفحه 

 )تدریس( آموزشیسوابق  ❖

 مرکز فنی و حرفه ای واحد خارک .1

 )دوره های عمومی( (حق التدریسیمدرس )نوع فعالیت:  •

 1384 – 1383 – 1382سال ،  3مدت فعالیت:  •

 آموزش و پرورش شهر خارک .2

 )دوره های عمومی( (حق التدریسیمدرس )نوع فعالیت:  •

 1384سال ،  1مدت فعالیت:  •

 کالس های فوق برنامه دانشگاه .3

 )دروس تخصصی رشته تحصیلی دانشگاه( (دانشجوییمدرس )نوع فعالیت:  •

 1389تا بهمن ماه  1385سال ، بهمن ماه  4مدت فعالیت:  •

 شیراز( حضرت زهرا )س(استان فارس )مجتمع فرهنگی و دیجیتال  .4

 )دوره های تخصصی برنامه نویسی مایکروسافت( آموزش و مدرسنوع فعالیت: مدیر  •

 1391تا اسفند  1391سال ، فروردین ماه  1مدت فعالیت:  •

 بوشهر شعبه )دیباگران( مجتمع فنی تهران .5

 )دوره های تخصصی برنامه نویسی مایکروسافت( نوع فعالیت: مدرس •

 1392شهریور  تا 1391، مرداد ماه  سال 1بیش از مدت فعالیت:  •

 

 ی اجراییپروژه ها ❖

 روه ارتباط با صنعت و دولتکارگیس ری – تا کنون 1400اردیبهشت  –عضو کمیسیون مشاوران نظام صنفی رایانه ای استان فارس  .1

 تاکنون 1399خرداد–دلتا و بازرگانی گروه صنعتیفاوا تحول دیجیتال و ، مشاور مکرای فرآورده های لبنشرکت اوا مشاور ف و تحول دیجیتال، واحد نوآوری سرپرست .2

 1399تا اردیبهشت  1398آذر ماه  –مشاور فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت پیمانکاری ساخت پتروشیمی یاسوج  .3

 آذر ماهتا  1397آذر ماه  – پروژه پیاده سازی خدمات الکترونیک شرکت های توزیع نیروی برق )توانیر(مدیر  – سرپرست منطقه جنوب و غرب کشور شرکت رایانیرو .4

 1399تا مرداد  1398آذر ماه  -مشاور پروژه  – 1398

 وب آموزش ، طراحی ، تولید )برنامه نویسی( نرم افزار و سامانه، منطقه رسیدگی به امور فناوری اطالعات •

 پشتیبانی نرم افزار، سامانه های وب، پایگاه های داده درون شرکتی •

 1397 آبان ماه تا 1393 مرداد ماه (فروشگاه های زنجیره ای افق کوروشگروه صنعتی گلرنگ )شرکت ، 2 منطقه و ارتباطات واحد فناوری اطالعات مدیر .5

 تیاریو چهارمحال بخ، اصفهان استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد امور فناوری اطالعاتبه رسیدگی  •

 درون شرکتی نرم افزار و سامانه وب )برنامه نویسی( طراحی ، تولیدآموزش ،  •

 و سامانه های اجتماعی درون شرکتی دادههای پایگاه  ،، سامانه های وبشتیبانی نرم افزارپ •

 1397تیرماه  –تولید نرم افزار مدیریت خانه های بازی کودک  .6

 و ... ( ریتم های جدید اولویت دار شبکه ، الگوریتم های پردازش تصویرالگو ) 1392 - شبیه ساز پژوهشی هایتولید نرم افزار .7

 1391کاربردی کازرون ، مرداد ماه  –طراحی پورتال داخلی مرکز آموزش علمی  .8

واحد  متعلق به معاونت سما در دانشگاه آزاد اسالمی برای کلیه مقاطع تحصیلی ، دانشگاه و کارکنان سازمان "قرآن سما"تولید نرم افزار با عنوان طرح  یایجرمدیر ا .9

 ، نوع طرح: کشوری شیراز

 1389، پایان: شهریور ماه  1387آغاز: مهر ماه ر ، نرم افزا 1تولید و برنامه نویسی نسخه  •

 1390، پایان: شهریور ماه  1389آغاز: مهر ماه زار ، نرم اف 2تولید و برنامه نویسی نسخه  •

 1388تولید نرم افزار برای شرکت زمزم... ،  .10

 1384تولید نرم افزار برای نیروی انتظامی... ،  .11

 1383تولید نرم افزار برای اداره جهاد کشاورزی... ،  .12

 و ..، شخصی طراحی وب سایت های تجاری .13



 4از 3صفحه 

 

 برنامه نویسی تخصصیدوره های گذرانده شده  ❖

 

 Microsoft .NET Framework– Application Development Foundation: دوره عنوان .1

 Microsoft .NET Framework– Windows-Based Client Development: دوره عنوان .2

 Microsoft .NET Framework– Web-Based Client Development: دوره عنوان .3

 Microsoft .NET Framework– Distributed Application Development: دوره عنوان .4

 C#.NET (Xamarin) موبایل توسط Android عنوان دوره: برنامه نویسی تخصصی .5

 Microsoft SQL Serverعنوان دوره:  .6

 Microsoft .NET Framework – WPFعنوان دوره:  .7

8. ... 

 

 تخصصی شبکهدوره های گذرانده شده  ❖

 +Networkعنوان دوره:  .1

 Exam 70-698 : Installing & Configuring Windows 10عنوان دوره:  .2

 MCSA: Exam 70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016عنوان دوره:  .3

 MCSA: Exam 70-741 Networking with Windows Server 2016عنوان دوره:  .4

 MCSA: Exam 70-742 Identity with Windows Server 2016عنوان دوره:  .5

 CISCO: CCNA Routing & Switching 2017 (200-125)عنوان دوره:  .6

 MikroTikعنوان دوره:  .7

 (HyperVو VMWare ESXi) یساز یعنوان دوره: مجاز .8

 Linux Essentialsنوان دوره: ع .9

 Computer Networksعنوان دوره:  .10

 Firewall (Microsoft Forefront Threat Management Gateway, pfSense, Kerio Control)عنوان دوره:  .11

 +Aعنوان دوره:  .12

13. ... 

 

 (نرم افزار ها و زبان های برنامه نویسی مسلطتوانایی های حوزه نرم افزاری ) ❖

o  ها و سازمان ها شرکت یپیاده سازی ساختار نرم افزارنیازسنجی و طراح و مدیریت 

o مجموعه زبان های برنامه نویسی Microsoft Visual Studio (ASP - C# - J# -VB…)  

o پایگاه داده نرم افزار Microsoft SQL Server 

o  مجموعه نرم افزاریMicrosoft Office (Access - Excel - PowerPoint – Word…) 

o  زبان های برنامه نویسیمجموعه Borland Delphi 

o وب زبان برنامه نویسی PHP (Medium Level) 

o ... 
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 توانایی های حوزه سخت افزار و شبکه ❖

o  ها و سازمان ها شبکه شرکتسخت افزار و پیاده سازی ساختار نیازسنجی و طراح و مدیریت 

o  مدیریت پیاده سازی شبکه های امن خصوصی مانند شبکهAPN ... شرکت ایرانسل و 

o مدیریت پیاده سازی و راه اندازی اتاق های سرور و راه اندازی تجهیزات مربوط به آن 

o ... 

 

 طع تحصیلی:اسوابق مق ❖

o  مدرک دیپلم( 2) کامپیوتر :فنی ریاضی و فیزیک و: دبیرستان –متوسطه 

o  دانشکده فنی –دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز -کامپیوتر گرایش نرم افزار   -کاردانی 

o  :رتبه اول - 18.93معدل کل فارغ التحصیلی 

o  سپیدان -شیراز دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -کامپیوتر گرایش نرم افزار   -کارشناسی ناپیوسته 

o  :رتبه اول - 18.83معدل کل فارغ التحصیلی 

o )کرج المی واحددانشگاه آزاد اس -کامپیوتر گرایش نرم افزار   -  کارشناسی ارشد ناپیوسته )پایان نامه 

o  17.30: یلیالتحصمعدل کل فارغ 

 

 فعالیت های علمی، پژوهشی، فرهنگی ❖

o  عضو انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران 

o وتریکامپ نیمهندس یالملل نیعضو جامعه ب IAENG  

o عضو انجمن کامپیوتر ایران 

o  ایرانعضو انجمن انفورماتیک 

o عضو انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران 

o 1399( شید عضو متخصصین آزمایش کننده نرم افزار های ضد ویروس )نرم افزار ضد ویروس ایرانی 

o  1399عضو متخصصین افتخاری امنیت فضای وب پلیس فتا 

o 1386، اسفند ماه  "چهارده ستاره"یک دانشگاه آزاد اسالمی با عنوان  کسب رتبه سوم بخش تولید نرم افزارهای علوم اسالمی مسابقات قرآن و عترت منطقه 

o  1387کسب رتبه اول مسابقات مهارتی و پژوهشی رشته کامپیوتر منطقه یک دانشگاه آزاد اسالمی در شیراز ، خرداد 

o  1387انتخاب و اعزام به مرحله کشوری مسابقات مهارتی و پژوهشی رشته کامپیوتر در تبریز ، تیر ماه 

o  1387دانشکده فنی و حرفه ای در دومین همایش تجلیل از نخبگان منطقه یک کشور ، آذر ماه  -منتخب آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز 

o  دانشگاه انجمن های تخصصی وعضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی 

o  1389و  1388در هفته پژوهش دان واحد سپیبرگزیده فعال پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی 

o  1390ارائه مقاله ملی 

o ... 


