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سوابق تحصیلی :
مقطعی تحصیلی

رشته تحصیلی

نام واحد آموزشی

محل تحصیل

کاردانی

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

دانشگاه جامع علمی کاربردی امیر کبیر

تهران

کارشناسی

مهندسی فناوری اطالعات ()IT

دانشگاه جامع علمی کاربردی امیر کبیر

تهران

دوره های گذرانده شده :
نام دوره  /مهارت

مرکز فراگیری دوره

مهارت آموزش فنی و حرفه ای رایانه کار 8

سازمان فنی و حرفه ای کشور

مهارت آموزش فنی و حرفه ای رایانه کار 2

سازمان فنی و حرفه ای کشور

مهارت آموزش فنی و حرفه ای رایانه کارICDL 1

سازمان فنی و حرفه ای کشور

مهارت آموزش فنی و حرفه ای رایانه کارICDL 2

سازمان فنی و حرفه ای کشور

مهارت آموزش فنی و حرفه ای حسابداری مالی صنایع

سازمان فنی و حرفه ای کشور

مهارت آموزش فنی و حرفه ای طراحی صفحات وب CIW

سازمان فنی و حرفه ای کشور

دوره ی + Network

آموزشگاه مهر افشان

دوره ی +A

آموزشگاه مهر افشان

زبان ایتالیایی

سفارت ایتالیا

زبان انگلیسی

موسسه ی آموزشی کیش

سوابق کاری :
نام شرکت

سمت و زمینه فعالیت

مدت همکاری

شرکت اینترنتی آسیا نت

بازاریاب

از سال  8616تا 8616

موسسه ی آموزشی پیشکسوتان

مدرس دروس کار و دانش و فنی حرفه ای ،دوره های
 ،ICDLحسابداری مقدماتی و پیشرفته و حقوق و

از سال  8616تا 8611

دستمزد
مدرس دروس کارو دانش و فنی حرفه ای ،دوره های
موسسه ی آموزشی

 ،ICDLسخت افزار ،نرم افزار اتوکد ،زبان های برنامه
نویسی تحت وب ویندوز و دوره های MCPD , CIW

از سال  8611تا 8611

مسئول سخت افزار
سازمان مدارس آزاد اسالمی (سما)

کارشناس امور  ICDLو مدرس دوره ی ICDL

از سال  8611تا 8616

شرکت توسعه تارنمای خاورمیانه

رئیس هیئت مدیره

از سال  8616تا 8618

شرکت گذرگاه امن آسیا

برنامه نویس وب و پشتیبان
 TAدر دروس پایه برنامه نویسی و مسئول آی تی و

موسسه ی علمی امیرکبیر

نرم افزار موسسه آموزش عالی مدیریت وفناوری

از سال  8618تا 8612

امیرکبیر
آکادمی تخصصی هوش مجازی ( آکادمی

تخصصی آی تی  -تحت نظر سازمان فنی و
حرفه ای کشور با مجوز رسمی از وزارت کار

موسس و مدیر

از سال  8612تا کنون

و امور اجتماعی)

توانایی ها و مهارت ها
مسلط به کلیه ی زبان های برنامه نویسی VB, C, C++, Pascal, C#, php
آشنا به برنامه نویسی تحت وب و مسلط به برنامه های  Visual Studio 2013و .Net 4.5
آشنا به سیستم عامل های XP, Seven, Vista, 2003 Server, 2008 Server, Macintosh
مسلط به دوره های برنامه نویسی تحت ویندوز با زبان های VB.Net, C#, .Net
آشنا به پنل های پلسک و وب سایت پنل
آشنا به زبان های  HTML, XHTML ,DHTML, JAVAو کلیه نرم افزار های مرتبط با وب
آشنا به نرم افزار های فتوشاپ ،فایرورکس ،فلش و ….
مسلط به سیستم های اینترنتی و شبکه
مسلط به سخت افزار و رفع خطاهای سیستمی
مسلط به نرم افزار های اداری آفیس
مسلط به نصب و راه اندازی سیستم های امنیتی ،نصب و راه اندازی هاست VPS ،و میل سرور بر روی ویندوز سرور  2682و
دوربین مداربسته
مسلط به بانک های اطالعاتی Oracle, Access, My SQL, SQL Server 2012
آشنا به سیستم Microsoft Dynamic CMS

پروژه های انجام شده:
طراحی وب سایت موسسه ی فنی آموزشی مهرافشان () www.mehrafshan.com
طراحی سیستم گزارش گیری پرداخت مشتریان شرکت پیشرو
مدیر پروژه ی وب سایت آموزشی www.pixelamooz.com
طراحی وب سایت تجاری www.cclass.ir
طراحی و پیاده سازی پورتال ثبت نام آنالین موسسه ی آموزش عالی امیرکبیر ()acmt.ac.ir , acmtportal.ir
طراحی پورتال مالی و گزارش گیری موسسه ی آموزش عالی امیرکبیر
طراحی نرم افزار تحت ویندوز بانک اطالعات سخت افزاری موسسه ی پژوهشی
پیاده سازی وب سایت آموزشی رایگان آی تی با Entity Framework + LINQ + Lambda
طراحی سامانه آموزش مجازی کامالً فارسی به همراه کالس مجازی با تکنولوژی MVC.NET

