
 سعید رجایی 

 

      مدرس:   درباره 

)در زمان دانشجویی( شروع کردم اما قبل از ورود به دانشگاه هم برنامه نویسی رو    1379من برنامه نویسی رو از سال  

ساله که سابقه کار    18شروع به کار کردم و تا االن بیش از   1381دوست داشتم و انجام می دادم. به صورت جدی از سال  

مشغولم. از    ITاین شغل رو طی کردم و االن به عنوان مدیر پروژه و مدیر  دارم. از شغل برنامه نویس شروع کردم و مراحل  

با    1394آموزش رو شروع کردم )به دلیل عالقه شدیدی که به آموزش و انتقال اطالعات داشتم( و از سال    1389سال  

ایی که برگزار می  ای هستم و تمام دوره ه  Practicalموسسه محترم سماتک کارم رو شروع کردم. به طور کلی من آدم 

کنم، پروژه محور هست و دانشجویان باید در طول دوره عالوه بر تمرین های هفتگی، پروژه پایان ترم هم  تحویل بدهند.  

من در طول دوره معموال پاسخگوی سواالت همه دوستان هستم )حتی خارج محدوده زمان کالس آموزش( و دوست دارم  

م، عاشق مباحث دوره مورد نظر کنم و اوقات فراغتم )البته اگه پیدا بشه( معموال به  همه فراگیران دوره هام رو مثل خود

 کتاب خوندن، فیلم دیدم و ساز زدن می گذره.

   : آن   اخذ   سال   و   ای حرفه   و   تحصیلی   مدارک 

  :مخابرات )سیستم( – کارشناسی برق  •
 1383 الی  1378 –دانشگاه آزاد تهران 

• Microsoft MCTS : 
- .Net Framework 3.5 ASP .Net Applications (2012) 

- .Net Framework 3.5 ADO .Net Applications (2012) 

- Accessing Data with Microsoft .Net Framework 4 (2013) 

- SQL Server 2008 Application Development (2012) 

-  

 

• Microsoft MCPD : 
- ASP .Net Developer 3.5 (2012) 

 

 

 

 

   : تدریس   سوابق 

 )سماتک( (ویندوز  -  وب)  پیشرفته  تا  مقدماتی  از  مایکروسافت  نویسی  برنامه  های  دوره  تدریس ✓

 )سماتک(   تدریس دوره های بانک های اطالعاتی از مقدماتی تا پیشرفته ✓

 )سماتک(   تدریس دوره های طراحی نرم افزار ✓

 )سماتک(   Full-Stack .NET (Core) Developerتدریس دوره های   ✓

)نیک  قرارداد  طرف  های  سازمان  برای  اطالعاتی  بانک  طراحی  و  نویسی  برنامه  های  دوره  برای  الکترونیکی  آموزشی  محتوای  تدوین  و  تهیه ✓

 راد سیستم(

 )مجتمع فنی تهران( (ویندوز  -  وب)  پیشرفته  تا  مقدماتی  از  مایکروسافت  نویسی  برنامه  های  دوره  تدریس ✓

 پیشرفته)مجتمع فنی تهران(   تا  مقدماتی  از  اطالعاتی  های  بانک  های  دوره  تدریس ✓



✓  

 

 

   : اجرایی   سوابق  •

 تا کنون  1399مرداد  :حافظ سرمایه تاروس •

 ITمدیر  ها:مسئولیت ✓

 

 تا کنون   1396بهمن  : مجموعه کافه آگاهی •

 نگر طراحی و تولید سامانه جامع جهت مشاوره روانشناسی و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه روانشناسی مثبت   ✓

 

   1396الی مهر ماه   1391ریور ماه شه: مهندسی آئین کامپیوتر •

مدیریت واحد تولید ،    مدیریت پروژه سامانه پی وب،    )سامانه مدیریت و کنترل پروژه( در سازمان بنادر و دریانوردی  CPMSمدیریت پروژه    ها:مسئولیت ✓

 نرم افزار

 

 1395الی شهریور ماه  1394فروردین ماه : سازمان ثبت اسناد و امالک کشور / بانک مرکزی •

 مشاور و مدرس دوره های برنامه نویسی و بانک اطالعاتی : مسئولیت ها  ✓

 

 1391الی شهریور ماه   1387دی ماه  : طرفه نگار •

 برنامه نویس ، افزار نرم معمار  و طراح  –مدیر پروژه ها: مسئولیت ✓

 

   1387الی آذر ماه  1386مهر ماه : سیستم های کارا و اثر بخش •

 برنامه نویس ، سرپرست بخش توسعه و نگهداری ها:مسئولیت ✓
 

 
 

 

 

 

 

 


