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لذت نمی برم! در    C#, JSعاشق توسعه و معماری نرم افزار هستم و باید بگم از هیچ تفریحی به اندازه برنامه نویسی با  

کنکور سراسری )منطقه یک(    252استانی در المپیاد ریاضی دارم و با رتبه    2دبیرستان تیزهوشان درس خوندم و رتبه  

ی نرم افزار فارغ التحصیل شدم. کار اجرایی را با نقش تست کننده از  وارد دانشگاه شهید بهشتی شده و در رشته مهندس

یک شرکت نرم افزاری شروع کردم و با کمک اساتیدی چون چیت ساز و عباس زاده و تصدیقی دانش فنی خودم را ارتقاء  

سابقه اجرایی دارم و    سال 15دادم و از طریق مطالعه پیوسته و هدفمند نیز شغل مورد عالقه خودم را پیدا کردم. بیش از 

سال نیز در شرکت سماتک دوره های برنامه نویسی برگزار نمودم. و در خال حاضر مدیر واحد فناوری اطالعات شرکت    12

طرح و اندیشه هستم. روش تدریس بنده شبیه گوردون رمزی آشپز معروف انگلیسی هست. همه چیز جلوی چشم و به  

به  صورت زنده تهیه می شود صفر تا صد . تلفیق کرده و  با تئوری روز  .. آدم اجرایی هستم و سعی میکنم تجربیاتم را 

فراگیران انتقال دهم. از گفتن بلد نیستم هیچ واهمه ای ندارم و به بچه ها میگم منو با گوگل اشتباه نگیرید ! مگر می شود  

که هر سال چندین روش و تکنیک جدید  مگه داریم کسی که پاسخ همه سواالت را بدونه آن هم در دنیای برنامه نویسی  

به آن اضافه می شود! همیشه سعی میکنم خودم تکنیک هایی که در پروژه های اجرایی ازشون جواب گرفتم را بیشتر به  

 فراگیران توضیح بدم و تئوری پردازی های وقت تلف کن به شدت پرهیز کردم. 

   : آن   اخذ   سال   و   ای حرفه   و   تحصیلی   مدارک 

 : افزاردسی نرم مهن  -کارشناسی  •
 )دانشگاه شریف( 

 

   : تدریس   سوابق 

 سال در مجموعه سماتک 12بیش از تدریس دوره های برنامه نویسی  ✓

 

 

   : اجرایی   سوابق  •

 ؛ فناوری اطالعات ایران خودرو  •

 کارشناس ارشد توسعه نرم افزار ها:مسئولیت ✓

 



 گروه صدر  •

 مدیر پروزه های نرم افزاری  ✓

 

 :  شرکت طرح و اندیشه •

 مدیر فناوری اطالعات  ها:مسئولیت ✓
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