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وضعیت نظام وظیفه

مشمول (معافیت تحصیلی)

وضعیت تاهل

سوابق تحصیلی
عنوان

محل اخذ

تاریخ اخذ

معدل

دیپلم ریاضی فیزیک

دبیرستان دکتر حسابی منطقه  2تهران

تابستان 88

15.95

کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات

دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند

تابستان 93

16.20

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات
(گرایش کسب و کار الکترونیک)

دانشگاه شهید بهشتی – دوره روزانه

در حال تحصیل

در حال تحصیل

دوره های آموزشی
عنوان

محل اخذ

تاریخ اخذ

دوره مقدماتی شبکه ( ) Net +

موسسه آموزش عالی سایبرتک

تابستان 90

تخصص شبکه سخت افزار ( ) CCNA

موسسه آموزش عالی سایبرتک

پاییز 90

تخصص شبکه نرم افزار(لینوکس )LPIC

موسسه آموزش عالی رمیس

بهار 91

تخصص شبکه سخت افزار ( ) CCNP

موسسه آموزش عالی سایبرتک

پاییز 91

پیاده سازی و مدیریت نرم افزار امنیت
سازمانی ( ) Kaspersky Endpoint

شرکت تجارت الکترونیک ایرانیان (ایدکو)

تابستان 95

زبان های خارجی
زبان

مهارت شنیداری

مهارت گفتاری

مهارت نوشتاری

انگلیسی

عالی

عالی

عالی

توانایی های فردی
عنوان

سطح

توضیحات

برنامه نویسی شی گرا

خوب

برنامه نویسی در محیط ویژوال استودیو تحت زبان C#

برنامه نویسی شی گرا

خوب

برنامه نویسی به زبان متن باز  pythonدر محیط
python-idle

کدنویسی و طراحی وبسایت

متوسط

آشنایی به طراحی وبسایت تحت زبان  ASPو آشنایی
با طراحی و CSS

طراحی وبسایت مبتنی بر سیستم های مدیریت محتوا

عالی

آشنایی به نصب ،راه اندازی و پشتیبانی سیستم های
مدیریت محتوا ( CMSوردپرس ،جومال و )...

پایگاه داده

متوسط

آشنایی با محیط SQL server
(مفاهیم ،جداول ،فرم ها ،ارتباطات به صفحات وب)

آشنایی با اصول و مبانی مدیریت پروژه IT

خوب

آشنایی با اصول مدیریت در حوزه های گوناگون و ابزار
های مدیریت پروژه ( rational rose, SPSS, MS
)project, Visio,

آشنایی با سیستم عامل لینوکس

عالی

آشنایی با توزیع های گوناگون ،توانایی نصب ،پیکربندی
و راه اندازی توزیع های گوناگون ،آشنایی با نرم افزار
های مطرح متن باز

سوابق شغلی و حرفه ای
عنوان

تاریخ

توضیح

مدرس زبان انگلیسی

پاییز  89تا بهار 91

موسسه زبان ترجمان ،دانشگاه آزاد پرند

مدرس شبکه های سیسکو

زمستان  90تا بهار 92

دانشگاه آزاد پرند

کارآموز در سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی

پاییز و زمستان 91

گذراندن  2واحد کارآموزی به مدت  240ساعت در
دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی

مشاور استاندار در امور فناوری اطالعات

پاییز  92تا کنون

استانداری استان کهگیلویه و بویر احمد

مسئول بخش فناوری اطالعات

بهار  94تا کنون

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

مدیر و طراح وبسایت

بهار  94تا کنون

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

مدیر و طراح وبسایت

تابستان  94تا کنون

شرکت مولد نیروگاهی کاسپین

مشاور رتبه  3گرایش های مدیریت فناوری
اطالعات و شبکه و زیر ساخت

تابستان  95تا کنون

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

سایر موارد:
 کسب رتبه  69گرایش بازرگانی و رتبه  100گرایش فناوری اطالعات و رتبه  110گرایش منابع انسانی کنکور کارشناسی
ارشد در گروه امتحانی مجموعه مدیریت ( )1142آزمون ورودی سال 1394
 فعالیت در تشکل اسالمی دانشجویی اندیشه ناب به عنوان قائم مقام تشکل ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند

