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 ب( تحصیالت آکادمیک

 پایان شروع محل تحصیل گرایش عنوان مقطع

 78 87 دبیرستان مفید  ریاضی فیزیک دیپلم

 78 78 صنعتی شریف  فناوری اطالعات کارشناسی

 19 77 دانشگاه تهران مدیریت منابع انسانی MBA کارشناسی ارشد

      دکتری
 

 های گذرانده شدهها و دورهها، مهارتها، تخصصج( توانایی

ف
ردی

 

 محل شرح عنوان
اخذ  سال

 مدرک

 مدیریت پروژه های فناوری اطالعات دیریت پروژهم 1

مرکز ارتباطات و 

فناوری های پیشرفته 

 صنعتی شریف

78 

 +Network مدیریت شبکه 8

مرکز ارتباطات و 

فناوری های پیشرفته 

 صنعتی شریف

78 

6 CCNA 

که نصب ،پیکر بندی ،پیادهسازی و عیب یابی شب

و    Routingهای در مقیاس متوسط ،در زمینه

Switching 

 71 مجتمع فنی تهران

 شیرپوینت 4
راه اندازی، نگهداری، برندینگ و طراحی سایت 

 های شیرپوینتی
 19 آکادمی شیرپوینت

 



 رزومه مدیران 8صفحه 
 

 

 

 د( تجارب در حوزه تدریس

ف
ردی

 

 محل تدرس پایه نام درس

 راهنمایی غیرانتفاعی صابرین لواسان راهنمایی ریاضی 1

 راهنمایی غیرانتفاعی صابرین لواسان راهنمایی علوم 8

 8راهنمایی غیرانتفاعی مفید  راهنمایی کارگاه کامپیوتر 6

 کارگاه کامپیوتر 4
ششم و 

 هفتم
 مهر هشتم

 

 ه( تجارب و مشاغل اجرائی

ف
ردی

 

 محل شرح عنوان
 سال

 شروع

 سال

 پایان

 کارشناس 1
کارشناس و برنامه نویس در طرح ملی لینوکس 

 فارسی
AICTC 78 78 

 کارشناس 8
کارشناس و برنامه نویس پورتال فارسی 

uportal 
AICTC 78 78 

 مدیر پروژه 6

مدیر پروژه هایی نظیر بزرگترین کتابخانه دیجیتال 

بیمارستان مجازی جهاد  کشور )مصباح(،

پورتال دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

داخلی معاونت فنی سازمان صدا و سیما، آژانس 

 تهران، سامانه تحلیل خبر خبرچین و ...عکس 

 78 19 

 19 19  مدیرعامل شرکت فناوری اطالعات دلفین مدیرعامل 4

 مدیر مرکز 2
 مؤسسهمدیر مرکز فناوری دانش وابسته به 

 آموزشی شمس الشموس
 19  

 

 )کتاب، جزوه، مقاله و ...( و( تحقیق و تألیف

ف
ردی

 

 شرح عنوان

1   

8   

6   
 


