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 -0سوابق تحصیلی :
مقطع

رشته

تحصیلی

تحصیلی

لیسانس

فوق لیسانس

گرایش

مهندسی

تکنولوژی

صنایع

صنعتی

مدیریت
اجرایی

مدت تحصیل

نام واحد

از

تا

آموزشی

8818

8811

کشور /شهر محل تحصیل

دانشگاه آزاد
اسالمی واحد

تهران

تهران جنوب

بازاریابی
و

8813

8838

صادرات
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دانشگاه پیام نور

تهران

 -0سوابق حرفه اي :
نام سازمان /
شرکت

سمت

مدت همکاري

کادر فنی شبکه های العالم ،خبر ،المنار و واحد مرکزی خبر

 6سال

صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران

مدیر پروژه توسعه نرم افزار اتاق خبر

 8سال

دیجیتال( )Newsroomمعاونت سیاسی
مدیر پروژه توسعه مرکز داده ( )DataCenterمعاونت

 8سال

سیاسی
پیاده سازی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در اداره کل

 2سال

ساختمان و تاسیسات
مسئول واحد برنامه ریزی و امور مالی اداره کل ساختمان و

هم اکنون

تاسیسات

شرکت سپهر
آتیه فیدار
مدیر فنی

 2سال

 -0دوره هاي آموزشی:
 -8ممیزی  ISO 9001-2000در شرکت TUV Rheinland
 EFQM -2در موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 -8مدریت دارایی فیزیکی در PAMCO
 -4مجازی سازی سرورها در سازمان صدا و سیما
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 -0سوابق علمی _ پژوهشی :
عناوین تحقیق:

کار فرماي شما:

طراحی و پیاده سازی نسخه کالینت و سرور نرم افزار

معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

مدیاترانزیت ویژه تبدیل فرمت و انتقال تصاویر از طریق اینترنت
پروژه تحقیقاتی -اجرایی سیستم مدیریت دانش در حوزه

معاونت تضمین مرغوبیت سازمان صنایع هوافضا.

کیفیت
پروژه تحقیقاتی استقرار مهندسی ساخت در نظام تحقق

معاونت تضمین مرغوبیت سازمان صنایع هوافضا.

محصوالت دفاعی و ابعاد کیفیت در آن

 -7مهارتها و توانمندي ها :

هایرائر"
هواپیمایی امب
تحقیقاتی "
هایوایی ایران
صنایع ه
کامپیوتری از طریق وب و
سازمانشبکه
تبدیل فرمت ویدئو و ارسال فایل در
شرکتو سیستم
بررسیافزارها
سازی نرم
پروژهپیاده
طراحی و

اپلیکیشن.
برنامه نویسی کامپیوتر با زبان  Pythonویژه اپلیکیشن های تحت ویندوز و لینوکس و زبان  PHP ,HTMLویژه
طراحی صفحات وب.
تسلط بر مفاهیم شبکه های کامپیوتری،سیستم عامل های ویندوز و لینوکس و نرم افزارهای متن باز ،مجموعه نرم افزارهای
آفیس و نرم افزارهای مدیریت پروژه،نرم افزارهای آماری از جمله  Minitabو SPSS
مدیریت پروژه های ساخت پرنده های بدون سرنشین (پهپاد) و سیستم های خلبان خودکار.
پرواز با پرنده های بدون سرنشین (هواپیما و هلیکوپتر) ویژه تصویربرداری هوایی.
تسلط بر زبان انگلیسی
مدیریت تیم های پروژه
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