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 ميزان تحصيالت  

 محل تحصيل سال اخذ مدرك گرايش رشته تحصيلي تحصيليمدرك 

 - 0191 نرم افزار کامپیوترمهندسي  کارشناسي

 - 0180 کسب و کار الکترونیکي مديريت فناوری اطالعات کارشناسي ارشد

علم اطالعات و دانش  دکتری

 شناسي

بازيابي اطالعات و 

 دانش
 خوارزميدانشگاه  دانشجو

 

رك علمي  دوره اهي آموزشي و مدا

 مدرك بین المللي سازمان فني و حرفه ایهفت 

 تهران سسه سماتكؤاز م  SQL Server 0111 (Imp. Design)دوره 

 تهران از مؤسسه سماتك UML and Rational Roseدوره 

 از استانداری قم  +networkدوره 

 از بهزيستي active directoryدوره 

 از بهزيستي  isaدوره 

 از بهزيستي shairpointدوره 

 از موسسه سماتك تهران   ITILدوره 

 از موسسه فراتر از دانش تهران Professional SCRUM Masterدوره 

 دوره هوش تجاری از آکادمي انديش سیستم تهران

 دوره اسکرام از موسسه فراتر از دانش تهران

 سمات تهراندوره برنامه نويسي پايتون از موسسه 
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 تکنولوژي اهي وابسته-  زبان اهي ربانهم نویسي
 

1. Pascal 

2. C and C++ 

3. Visual Basic 6 

4. C#.Net 

5. python 

6. C++.Net 

7. Windows Services 

8. WPF 

9. WCF 

 

 

 

 بانک اهي اطالعاتي
 

1. Microsoft SQL Server 2222, 2225,  2228  (Imp. & Design) 

2. Microsoft SQL Server 2222, 2225,  2228  (Administration) 

3. Microsoft SQL Server Compact Edition 
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 آموزشي  سوابق   
 

 آموزشگاه آزاد جهاد   ,آموزشگاه رسانه  ,دوره های عمومي و تخصصي کامپیوتر در سازمان کامپیوتر نور مدرس

  ,دانشگاهي قم

  مربي فني و حرفه ای استان قم 

  تجزيه وتحلیل سیستم )مهندسي نرم افزار(  ,پايگاه داده ها ,ساختمان داده ها  , نويسي دروس برنامهمدرس,    

UML ،ITIL  و دانشگاه پیام نور قم و دانشگاه قم در دانشگاههای علمي کاربردی استان قمو داده کاوی 

  تا اکنون 0180-دانشگاه علمي کاربردی جهاد دانشگاهي استان قم عاتاطال فناوریمدير گروه 

  0180-دانشگاه علمي کاربردی جهاد دانشگاهي استان قم موزشآمدير 

 

 

 سوابق اجرائي

 0191-0191-کارشناس سخت افزار شرکت شبکه پرداز

 0191-سازمان امور اراضي استان قم –مجری پروژه بانك اطالعات اراضي 

 0199-0191-برنامه نويس شرکت پويا

 0181-0191-مدير گروه نرم افزاری سايه پرداز

 )امريه( 0191-0191علوم اسالمي(کارشناس فناوری اطالعات و مدرس سازمان کامپیوتر نور)مرکز تحقیقات کامپیوتری 

 0199-0191-کارشناس فناوری اطالعات مرکز خدمات حوزه های علمیه

 0180-0191-کارشناس نرم افزار سازمان بهزيستي استان قم

 0181-0180مسئول نرم افزار دفتر تبلیغات اسالمي قم

 اکنون-0181رئیس ادراه سیستم های سازماني دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم

 

 

 

 


