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     مدرس: درباره

 یــرم فهمیــدم مســیر زنــدگی مــن رو کــامپیوتر تشــکیل میــده بــراي همــین از همــون اول تــاقبــل از اینکــه دیــپلم بگ
رو بـه عنـوان عالقـه در تـدریس شـبکه  سـال هسـت کـه 12 .فقـط کـامپیوتر خونـدم گرفتم ارشد که کارشناسی االن

چنـد جلسـه یـک بـار تمـام  .خشـک نیسـتاصـال خسـته کننـده و  هـا، کـالس انجـام میـدم دارمکنار کـار اصـلی ام 
ین، برگــزار میکنــیم، هــر جلســه بــه دانشــجوها تمــرســناریو بــه صــورت کارگــاهی سرفصــل هــاي قبلــی رو در قالــب 

ــه ــق داده میش ــا تحقی ــی ی ــاي . کارکالس ــال ه ــا مث ــنم ب ــتفاده میک ــافت اس ــمی مایکروس ــاي رس ــاب ه ــتر از کت بیش
ار مثـال کـچنـد رس جدیـد تئـوري اون مبحـث گفتـه میشـه سـپس بـا ، همیشـه ابتـداي هـر ددي و قابل دركکاربر

ــدن و کــم کــاري میکــنن ــنم برخــی از داشــجو هــا عقــب مون ــاز میکــنم، اگــر حــس ک ــی رو آغ صــحبت هــاي  عمل
محـل تـدریس مـن بـه محـیط کـالس خـتم نمیشـه  .جبـران کننـدانگیزشی میکنم تا دانشجوها به خودشـون بیـان و 

، هـیچ وقـت از جملـه مـن ایـن رو بلـد نیسـتم سعی میکنم سواالت دانشـجو هـا رو خـارج از کـالس هـم جـواب بـدم
ولــی جلســه بعــدي جــواب اش رو  نمیترســم هــر وقــت کســی ازم ســوالی بپرســه یــا جــواب میــدم یــا مــیگم نمیــدونم

 خواهم گفت.

  :آن اخذ سال و ايحرفه و تحصیلی مدارك

 1380- موجانیاز دبیرستان شهید  نرم افزار کامپیوتردیپلم  •
  1386سال دولتی مالصدرا بهمن افزار از دانشگاه  نرم –کامپیوترکاردانی فارغ التحصیل  •
 فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی تکنولوژي نرم افزار جهاد دانشگاهی  •
 ITفارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران جنوب در رشته مدیریت فناوري اطالعات  •

 DHCONF04_052 کدبا  تاثیر عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در پژوهشگاه صنعت نفت مقالهنویسنده  •
• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA 2016)  
• Exchange Server 2019 
•  )2019-ICDL1 , ICDL2 ( International Computer Driving Licence 
• Introduction to C# Programing With Microsoft.NET 
•  Windows Application Development with Microsoft C# 
• Windows Server 2012R2 and Administering And Active Directory 
• Network+ And Configure Windows Client 8.1 
• Windows Server 2008 R2 & Active Directory Configuring)( 
 Microsoft Virtual Academyداراي مدارك ذیل از  •

• Certificate Exchange Server 2013 Configuring and Managing Recipients, Public  
• Folders, and Mailbox Servers 
• Certificate Failover Clustering in Windows Server 2012 R2 
• Certificate Migrating To Windows Server 2012 Training 
• Certificate Preparing for Exam 70-698 Installing and Configuring Windows 10 



• Certificate Preparing for Exam 70-740 Installation, Storage, and Compute with 
Windows Server 2016 

• Certificate Preparing for Exam 70-741 Networking with Windows Server 2016 
• Certificate Preparing for Exam 70-742 Identity with Windows Server 2016 
• Certificate Security in the Enterprise 
• Certificate Understanding Active Directory 
• Certificate Windows 10 Security in Real Life 
• Certificate Windows Server 2012 R2 Essentials 
• Certificate Windows Server Administration Fundamentals 

 

  :تدریس سوابق

  مدرس دورهMCSA 2016  در مجموعه سماتک 
  مدرس دورهNetwork+   وMCSE  پژوهشگاه صنعت نفت -در وزارت نفت 
 هاي پیشرفته   مدرس دورهExcel   وWord  پژوهشگاه صنعت نفت -در وزارت نفت 
  مدرس دوره هاي شبکه و توسعه نرم افزار باC#  در مجموعه شهر داري هاي استان تهران 
   دوره هاي تخصصی مدرسNetwork+,(MCSE 2012,2008,2016)Microsoft  

windows Client,سید خنداننارمک پیروزي،، میرداماد سعادت آباد، ،شعبه غرب در مجتمع فنی تهران ، 
  :اجرایی سوابق

 

 پژوهشگاه صنعت نفت(Sys Admin) کارشناس ارشد شبکه  •

 Ecologicaشرکت   ITپشتیبان شبکه و مسئول  •

 ADSL ,  Wireless ,  Wimax شرکت پارس آنالینکارشناس فنی و پشتیبانی  •

 در سازمان انتقال خون ایران Exchange Server و   Server 2012پیاده سازي ارتقاء مشاور شبکه و  •

 شرکت راه و اندیشه پویاWeb,Desktop,Mobile در بستر   Skype For Businessراه اندازي  •

 رزمنده ارتش جمهوري اسالمی ایران  HSEپیاده سازي شبکه داخلی  •

 شرکت اریس اندیش  Wirelessپیاده سازي و بهبود شبکه  •

 پشتیبان شبکه و نرم افزار نمایندگی هاي همراه اول •

 در شهرداري تهران  WDSبا  Lanو   Wirelessپیاده سازي و طراحی شبکه  •

 ه اندازي فکس سرور بیمارستان شهداي تجریشمشاوره و را •

 و مشاور شرکت آرتیمان  ITپشتیبان شبکه و مسئول  •

 اعتبار کارکنان بانک تجارت یتعاونشرکت  ITپشتیبان شبکه و مسئول  •

 


