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تحصیالت

خرداد 1391
خرداد 1389
خرداد 1377

کارشناسی تکنولوژی نرم افزار
موسسه آموزش عالی غیر انتغاعی و غیر دولتی سبالن  -اردبیل

فوق دیپلم فناوری اطالعات
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد خانه کارگر اردبیل

دیپلم پیش دانشگاهی علوم تجربی
پیش دانشگاهی فردوسی تبریز

سوابق کاری

1392
1388
1385

سرپرست انفورماتیک و مدیر داخلی – هتل الله صخره ای کندوان
نگهداری سیستم های تلفن مرکزی ،حسابداری و هتل داری

کارشناس داور رشته فناوری اطالعات  -پشتیبانی شبکه

1382-1384
1384

سازمان آموزش فنی و حرفه ای

دهمین دوره مسابقات ملی مهارت مرحلهای استانی در مرکز  ICTاردبیل

آزمونگر عملی رشته های فناوری اطالعات

سازمان آموزش فنی و حرفه ای

برگزاری آزمونهای عملی و طراح سواالت در رشتههای تخصصی علوم رایانه از جمله امنیت شبکه  ،تکنسین شبکه  ،طراح وب
 ،پایگاه داده  ، SQLبرنامه سازی

1385-1387

شرکت توسعه گردشگری ایران

 C# , Visual Basicو...

شرکت پژواک همراهان سبالن

مدیر فنی

نمایندگی انحصاری  PAPآسیا تک در استان اردبیل با عمده فعالیت در زمینه ارائه اینترنت در قالب

طراح وب و برنامه نویس

DSL

شرکت آرتا الکا

فعالیت در زمینه خدمات اینترنت ،کافی نت ،ارائه اینترنت بیسیم و راهاندازی وب سایت و پورتالهای اینترنتی

شرکت دایاغ سیستم

طراح و برنامه نویس سیستمی
تولید نرم افزارهای تخصصی در قالب سیستمهای محلی ،شبکهای و اینترنت

1378-1384

شرکت کیمیا پردازش آرتا

طراح وب و برنامه نویس
فعالیت در زمینه های مرتبط با  ISPو کافینت

لوح و تقدیرنامه ها

1388
1388

لوح تقدیر از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم  -سومین جشنواره ملی حرکت
دانشگاه جامع علمی کاربردی

لوح سپاس  -برگزاری آموزشهای الکترونیک در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اردبیل
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لوح تقدیر  -دومین همایش استانی تجلی اخالص

1388

دانشگاه محقق اردبیلی

لوح سپاس  -نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اردبیل

1388

دانشگاه جامع علمی کاربردی

لوح سپاس  -توسعه و ارتقای بخش انفورماتیک

1386

شرکت بیمه رازی

تالیفات

1389
1390
1388

شبیه سازی توابع زبانهای برنامه سازی در اسمبلی
کتاب  -تخصصی علوم رایانه

شابک 987-600-5351-64-4

تکنیک های موفقیت در کسب و کار
کتاب  -تخصصی علوم مدیریت کسب و کار

کاربرد آرایه در ساختمان داده و زبانهای برنامه سازی

شابک 978-600-5351-08-8

کتاب  -تخصصی علوم رایانه

گواهی تائیدیه فنی نرم افزار

گواهی تائیدیه فنی نرم افزار  -ویدئو مرکزی افسونگر

1388

شماره ثبت 203483

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور  -شورای عالی انفورماتیک

گواهی تائیدیه فنی نرم افزار  -منشی الکترونیک شخصی افسونگر

1388

شماره ثبت 203419

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور  -شورای عالی انفورماتیک

گواهی تائیدیه فنی نرم افزار  -پیام رسان اینترنتی افسونگر

1388

شماره ثبت 101881

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  -شورای عالی انفورماتیک

گواهی تائیدیه فنی نرم افزار  -مدیریت شبکه های داخلی

1383

شماره ثبت 101257

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  -شورای عالی انفورماتیک

گواهینامه مهارت

1389
1388
1383
1383
1379

شایستگی کارآفرینی سطح کامل – رویکرد

KAB

استاندارد مهارت 100013

سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور

کد دوره 0546/030300322

مهارت های کسب و کار
سازمان کار و امور اجتماعی

استاندارد مهارت 79/3-42/28

رایانه کار
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور

استاندارد مهارت 79/2-19/84

رایانه کار شبکه گسترده
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور

استاندارد مهارت 75/3-42/24

کارور رایانه
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور

پروژههای تحقیقاتی  -پژوهشی

1390

بررسی میزان آشنایی جامعه آماری ایران با ابزارهای نوین نگهداری و انتقال دادهها
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تحلیل آماری

پیاده سازی نرم افزار

شبیه سازی الگوریتم
Graphical simulator - Genetic algorithm

1390

Artificial intelligence
LLB

ارائه متد

سیستم خبره مبتنی بر الیه بندی آموزش
Expert system, layered learning based - LLB

پیاده سازی نرم افزار

Graphical simulator – Hanoi algorithm

شبیه سازی الگوریتم

1390
1390

Data structure

پیاده سازی نرم افزار

شبیه سازی الگوریتم

Graphical simulator - Local Beam search algorithm

1389

Artificial intelligence

پیاده سازی نرم افزار

Graphical simulator - Hill climbing algorithm

شبیه سازی الگوریتم

1389

Artificial intelligence

پیاده سازی نرم افزار

Flash Disk جلوگیری از نفوذ و توضیع ویروس و بدافزار از طریق
General Application

پیاده سازی نرم افزار

 تصویر و متن،سیستم های ارسال و دریافت پیام کوتاه در قالب صوت
Enhanced Message & Short Message Service (EMS , SMS)

General Application
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1389
1385

