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 رض ادب و درود خدمت عزیزانبا ع

در دانشگاه علمی کاربردی تهران شروع نمودم سپس در سال  1383سال از تدریس دروس برنامه نویسی و پایگاه داده ها را 

انقالب، آیت اله ندگی های نیاوران ، ونک،  ماینآشنا شدم و در  با مجتمع فنی تهراناز طریق یکی از دوستان  1384

دوره بهمراه یک عناوین  یهدف بنده از آموزش ، تسلط دانشجویان به محتوا سال تدریس نمودم. 18کاشانی به مدت 

 به آنها دادهتمرینات متفاوتی جهت افزایش مهارت دانشجویانم توجه به روحیه سنجی ) با آور است.احساس خوب نشاط 

با یک برنامه ریزی سبک شروع می کنم و کم کم تمرینات را حرفه ای تر و حجیم تر  ابتدا می شود همانند کالس بدنسازی

و سه (  عمق،  سرعت ،  )نظم در کار  کته کلیدیتوجه به سه ن.(شودثبت م اتدوره متوجه تغییر طیمی نمایم تا فرد در 

، فراتر از سیالبس کالس  دانشجویانم است.راز موفقیت  ( بودنخوب بودن ، شفاف بودن، منعطف نکته کلیدی در اخالق )

جهت شایان ذکر است  .می دانم ضروری را نکات مهم و کلیدینمایم ، در کنار کار عملی ، یادداشت برداری حرکت می 

است لذا نیاز است که این سرباز به یک کماندو تبدیل  وسایل جنگیورود به بازار کار ، دانشجو همانند یک سرباز بدون 

ه طی دوردانشجو می بایست  کلیدی و مهمی هستند کهنکاتی  ، سرعت ، هوش و خالقیت و...انی شه خونق مهارتهایشود 

 اش کد نویسیو دقت چه کارهایی سرعت ،  نمایدو به چه نکاتی توجه  شودچگونه به مساله و سناریو وارد اینکه  یاد بگیرد،

انجام تمرینهای کالسی به  درطیهمگی مطالبی مهم هستند که به مرور نقاط ضعف و قوت اش چیست ، د را باال می بر

 انتقال داده می شود.دانشجویان 

 (هوشمند است حرفه ای ها را جذب می کند.بازار  )در پایان یاد آوری این نکته ضروری است : 

  :آن اخذ سال و ای حرفه و تحصیلی مدارک

 ( کارشناسی ارشد سیستم های اطالعات مدیریتMIS)- 1392اریخ اخذ مدرک ت  

 1381اخذ مدرک تاریخ – کارشناسی کامپیوتر 

  :تدریس سوابق

 1384-1382 دانشگاه علمی کاربردی تهران

 1401- 1384 ران، آیت اله کاشانی، ونک ، انقالب(هران ) نمایندگی های نیاومجتمع فنی ت

 1398جهاد دانشگاهی )ولیعصر( سال 

  1401-1397بانک تجارت   ITمدرس 

 اجرایی سوابق:  

 

 1401- 1387سازمانهای دولتی وب سایت های  برنامه نویس و کارشناس ارشد 

 1387الی  1384شرکت فراموج پویا در سالهای ارشد برنامه نویس 

 1398جلدی( سال  2انتشارات تراشه دانش ) ++Cمولف کتابهای برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته 


