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شروع کردم. با درس برنامه نویسی پیشرفته وارد  cهمزمان با ورود به دانشگاه با زبان ++ ۱۹۳۱برنامه نویسی رو از سال 

دنیای جاوا شدم و عالقه ی  بسیار زیادی به این زبان پیدا کردم. در همان زمان گوشی های اندرویدی به شدت در حال 

احت رفراگیری بودند و تصمیم گرفتم که با تولید برنامه هایی که کاربران میتوانند همه جا با خود حمل کنند، به زندگی 

 ترشان کمک کنم.

در حوزه اندروید شروع به تدریس کردم. کالس های من به صورت آکادمیک و عملی هستند. در کالس برای  ۱۹۳۱از سال 

استفاده حداکثری از زمان، تمام مباحث تدریس میشن و از تمام مباحث مثال عملی حل میشه. در انتهای کالس، به 

با انجام اونها تمام مباحث رو در منزل تمرین کرده و در صورتی که در انجام تسک دانشجو ها تسک هایی داده میشه که 

 ها مشکلی داشته باشند، در جلسه بعدی رفع میشه.

 به مطالعه، پیاده روی و بازی های کامپیوتری عالقه دارم.

 

  :آن اخذ سال و ایحرفه و تحصیلی مدارک

 :کارشناسی ارشد  
 ۱۰۱۱دانشگاه گیالن 

 فناوری اطالعات – کارشناسی:  
 ۱۹۳۱دانشگاه آزاد کرج 

 Kotlin for Java Developers by JetBrains 2019 

 Android Certified Application Developer by Android ATC 2019 

 Android Certified Trainer by Android ATC 2020 

 Android Certified Application Engineer by Android ATC 2020 

 Java Memory Management by LinkedIn 2020 

 Java by HackerRank 2020 

 Securing Android Apps by LinkedIn 2020 

 

 

 
  :تدریس سوابق

  ۱۹۳۱تا  ۱۹۳۱مجتمع فنی تهران شعبه ونک، مدرس اندروید از 

  تا کنون ۱۹۳۱سماتک، مدرس اندروید از سال  

  



 اجرایی سوابق:  

 ۱۹۳۱تا  ۱۹۳۱از  :شرکت فناوری اطالعات یارا 

 

 

 )۱۹۳۱تا  ۱۹۳۱از : شرکت یایکو )یاسین افزار ایرانیان 

 برنامه نویس اندروید ها:مسئولیت 

 

 ۱۹۳۱تا  ۱۹۳۱از : شرکت الی گشت 

 برنامه نویس اندروید:  هامسئولیت 

 

 ۱۹۳۱تا  ۱۹۳۱از : شرکت داده پردازان فاتک فرتاک 

 برنامه نویس اندرویدها: مسئولیت 

 

 ۱۹۳۳تا  ۱۹۳۱از : هوشمند کیوان شرکت فناوری 

 برنامه نویس اندروید ها:مسئولیت 

 

 تا کنون ۱۹۳۳از : شرکت توسعه فناوری سوشیانت 

 برنامه نویس اندروید ها:مسئولیت 

 
 

 

 

 

 


