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افزار ي کامپیوتر گرایش نرمدر رشته 75آغاز کرد. سال  QBasicسال داشت با  15وقتی  71نویسی را سال وي برنامه
مطالعه  ++Cآشنا شد. پس از آن کمی در مورد  Cو  Pascalهاي در دانشگاه پذیرفته شد. در سال اول دانشگاه با زبان

هاي مختلف زبان ها و فریم وركکرد. سال سوم دانشگاه یادگیري زبان جاوا را شروع کرد و از آن سال تا امروز با کتابخانه
 ي کاري زیادي در کارنامه خود دارد.تجربه Springو  JavaEE ،Hibernate ،Struts ،JSFجاوا نظیر 

 هایی را انجام داده است.هم پروژه ASP.NET MVCو  #Cها با زبان لل این سادر خالضمناً 
را نیز در  JSP 2.0و مرجع کامل  XMLبا توجه به عالقه ایشان به ترویج علم ترجمه و چاپ دو کتاب مرجع کامل 

 کارنامه خود دارد.
 

  :آن اخذ سال و ايحرفه و تحصیلی مدارك

 82نرم افزار سال  -مهندسی کامپیوتر کارشناسی  •

  :تدریس سوابق
 1401 – 99 سماتک آموزشگاه •

 وب طراحی جامع يدوره تدریس
  98-82 سال از اسالمی انقالب ايحرفه و فنی دانشکده •

 زبان ها،داده ساختمان ویژه، مباحث اینترنت، مبانی وب، بر مبتنی نویسیبرنامه ،2 و 1 پیشرفته نویسیبرنامه : دروس تدریس

  نامهپایان پروژه و کارآموزي افزار، نرم مهندسی مبانی تخصصی،
  90 تا 88 سال از پورشمسی ايحرفه و فنی دانشکده •

  نامهپایان پروژه و وب بر مبتنی نویسیبرنامه : دروس تدریس
  89 تا 88 سال از عصرولی ايحرفه و فنی دانشکده •

  1 فتهپیشر نویسیبرنامه : درس تدریس
  92 تا 90 سال از شریعتی ايحرفه و فنی دانشکده •

  اینترنت مبانی : درس تدریس
  معلمان خدمت ضمن آموزش دوره •

  IDCL و پیشرفته عامل سیستم : درس تدریس

 



 
 

  :اجرایی سوابق

  88تا  83ي پژواك سال شرکت پیشگامان توسعه
  نرم افزار از شرکت پیمانکاراندازي دپارتمان نرم افزار و شروع تحویل گرفتن راه

  به نیروهاي تازه وارد hibernateو  XMLآموزش جاوا، 
  هاي جدید در پروژهسازي نیازمنديپیاده

هاي اتوماسیون امور اتباع بیگانه نظیر صدور ویزا الکترونیکی، کارتابل سازمانی جهت اتوماسیون امور اتباع بیگانه در انجام پروژه
گردي، مناطق گردي و جهانظیر آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت کار و پنج سازمان نظیر سازمان ایرانسیزده وزارتخانه ن

  آزاد
  افزارگر، طراح و مدیر گروه تست و کنترل کیفیت نرمها : تحلیلسمت

  93تا  90پزشکی سال مرکز توسعه علوم دندان
. این سیستم امکان Springو  Hibernateافزاري و آموزش افزاري جامع پزشکی. تشکیل تیم نرمنرم توسعه و نگهداري سیستم

دهی ) به مشتریان سرویسSAAS)Software As a serviceتواند به صورت هاي مختلف را داشته و میها و کلینیکتعریف بخش
  است.آمریکا در نظر گرفته شده ADAاستفاده از استاندارد  کند. در این نرم افزار انواع درمان با

  افزارسمت: مدیر تیم نرم
  94شرکت توسعه فناوري ارتباطات مجد سال 

  هایی در این زمینهي رایانش ابري و شروع پروژهتحقیقات در زمینه •
  LINQو  ASP.NET MVC، Entity Frameworkافزار. آموزش اندازي دپارتمان نرمراه •
  شرکت شوفاژکار ITتوسعه سایت شوفاژکار و تحویل کد برنامه به تیم  •
  سمت مدیر فنی •
  96-95) سال InfoTechشرکت اطالعات فناوري جهانی پارس( •
  و ... CPNG، MPGهاي بانکی توسعه و نگهداري سیستم •

  سمت: مدیر پروژه
  97-96شرکت فناوران اطالعات انصار سال 

  سوئیچ بانک انصار •
  نویس ارشد جاواسمت: برنامه

  1401-97شرکت فاوامجد سال 
  Open stackهاي مبتنی بر رایانش ابري در بستر سازي سیستمتحلیل، طراحی و پیاده •
  هاي جاري شرکت :پروژه •

هاي روز را ندارند، یا افزار اشتراك منابع یک کامپیوتر بین تعدادي کامپیوتر از رده خارج که امکان اجراي برنامهسازي نرمپیاده
  .zero clientیا اراکل روي  3D Maxافزارها با حداقل هزینه. به عنوان مثال اجراي ها و اجرا نرمزیروکالینت

ي پرتال جهت اتصال به زیرساخت در سازمان امورمالیاتی کشور، توسعه kubernatiesو  Openstack، Cephاندازي زیرساخت راه
Openstack مکان درخواست و ایجاد اVM سازي گردشهاي مختلف، ثبت درخواست در کارتابل سازمانی و پیادهتوسط اداره کل

عامل(ویندوز یا براساس نوع سیستم VMبه  remote desktopو  sshدر زیر ساخت. امکان ارتباط  VMکار و در نهایت ایجاد 



پرتال وجود دارد. با توجه به حساسیت پروژه شخصاً مدیریت کردن ماشین از طریق کردن و ریستکردن، خاموشلینوکس)، روشن
  پروژه را بر عهده گرفتم.

  سمت: مدیرعامل
  1401-97شرکت رایانش ابري فراگیر آسیا سال 

تشکیل تیم فنی، اخذ مجوز پرداخت یاري از شاپرك، طراحی و پیاده سازي پرتال جامع انجام عملیات مربوط به پرداخت یاري نظیر  •
 ترمینال در شاپرك و ...ثبت 

 در حال حاضر به به عنوان مشاور مشغول فعالیت است.
  سمت: مدیرفنی

  1401شرکت سبا پردازش
 پروژه کارت گروهی بانک تجارت •

  سمت: مدیرپروژه

 

 

 

 


