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سوابق

تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

نام مرکز آموزشی

تاریخ شروع و خاتمه

معدل

کاردانی

کامپیوتر

نرم افزار

دانشگاه شوشتر

 21الی 24

16.48

کارشناسی

کامپیوتر

نرم افزار

دانشگاه آبادان

 29الی 95

17.23

نام مؤسسه

زمینه فعالیت

سمت/مسئولیت

شرکت عمران نیرو

فنی مهندسی

طول دوره

سوابق کاری

شرکت ابرگان

از
09316697170

27

90

کارشناس فنی

09572173667

90

93

مدیر انفورماتیک

09563011491

94

کنون

انبار وکنترل اموال

انفور ماتیک و اجرای

موسسه آموزش عالی الکترونیکی

دانشگاه و موسسه

برخط

آموزش عالی

تلفن

علت قطع همکاری
تا

مسول کامپیوتر و

شبکه های کامپیوتری

همکاری

مهارتهای IT

نام دوره

نام موسسه آموزش دهنده

مدت دوره

)MCITP(2008

netvision

 12ماه

CCNA

“

 3ماه

توضیحات

اتمام پروژه
همکاری بصورت
پروژه ای

مهارتهای کسب شده در طول دوره
Network + - Win 7 – server 2008inferastucture -application
آشنایی با سویچ و روتر های سیسکو

دوره های آموزشی

Virtualization

“

 3ماه

CCNA WIRELESS

FARAZ NETWORK

 5ماه

آشنایی با مفاهیم مجازی سازی و vsphere –esxi-
vcenter
آشنایی با اصول و مفاهیم شبکه های بی سیم

نام دوره

نام موسسه آموزش دهنده

مدت دوره

سرفصلهای آموزشی طی دوره

نرم افزار همکاران سیستم

شرکت مهندسی عمران نیرو

 1هفته

اموزش کامل برنامه حسابداری انبار و اموال

نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاه

شرکت پژوهش افزار فردا

 40ساعت

مدیریت سیستم یادگیری ()LMS

شرکت پژوهش افزار فردا

 50ساعت

سیستم مدیریت محتوا()CMS

شرکت پژوهش افزار فردا

 50ساعت

مکالمه

مکاتبه

زبانهای خارجی

نام زبان خارجی
انگیسی

خوب

متوسط
خوب

ضعیف

خوب

متوسط
خوب

آموزش کامل مدیریت و برنامه ریزی فرآیند های آموزشی و
مالی دانشگاه ها
مدیریت برنامه ریزی و کنترل کالس های آنالین سامانه عای
مجازی
مدیریت برنامه ریزی و کنترل محتوی صفحات تحت وب
ترجمه
ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

توضیحات

متوسط

توضیحات  :آشنایی مفاهیم شبکه های بی سیم و زبان های  c# - css – jquery – javascipt - HTMLو توانایی نصب دوربین های
مدار بسته دیجیتال و انتقال تصاویر دوربین ها در بستر اینترنت رفع عیب سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری –آشنایی با
نرم افزار های  ms project - falashو مجموعه  - officeتسلط کامل به نصب و پشتیبانی مودم های بی سیم وایمکس (– ) HUAWEI
تسلط به نرم افزار اتوکد -آشنایی با نرم افزار – GISتسلط به پایگاه داده SQL

