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ههاهای آموزشی طی شده تحصیل ت و دور
تاریخمرکز آموزشیشــــــــــرحردیف

۱۳۷۸-۱۳۷4دانشگاه آزاد اسلمیکارشناسی ریاضیات کاربردی۱

2
Network Administration  Novell Netware–

Certificate
Cavendish College London۱۳۷۶

۳
(LDO) Linux Desktop Operation

Certificate
Cavendish College London۱۳۸4

4
(LDA) Linux Desktop Administration

Certificate
Cavendish College London۱۳۸4

۵
(LOA) Linux Operative Administration

Certificate
Cavendish College London۱۳۸4

۶
(LNA) Linux Network Administration

Certificate
Cavendish College London۱۳۸4

۱۳۷۳دانشگاه علمه طباطبائیCبرنامه نویسی پیشرفته با ۷

۱۳۷۳دانشگاه علمه طباطبائیاپراتوری تحت ویندوز۸

93dsMax۱۳۷۳دانشگاه علمه طباطبائی

۱0ICDLرهریزی–  به روز شده ۱۳۸9سازمان مدیریت و برنام



ههیای سویابق مدیریتی و مشاور
تاریخشــــــــــرحردیف

رنباز۱ رمافزارهای آزاد/مت ۱۳90عضو کمیته راهبری طرح ملی سیستم عامل بومی و مهاجرت به نر

رنباز2 رمافزارهای آزاد/مت ۱۳90مشاور سازمان فناوری اطلعات ایران در زمینه نر

 تا کنون۱۳۸۸قائم مقام مدیرعامل شرکت منظومه شرق۳

رهگذاری بانک ملی4 ۱۳۸۸مدیریت انفورماتیک شرکت لیزینگ سرمای

رهپردازی ایران۵ ۱۳۸۸-۱۳۸۳مدیر دپارتمان لینوکس/متن باز شرکت داد

رنباز دانشگاه صنعتی شریف(۶ رمافزارهای آزاد/ مت  تا کنون۱۳۸۳)لینوکس فارسیعضو کمیته فنی طرح ملی نر

رمافزارهای آزاد/متن باز کشور۷ ۱۳۸۶عضویت در کارگروه تدوین سند راهبردی توسعه نر

۱۳۸۸-۱۳۸2 معاونت اجرایی شرکت ملی انفورماتیکITمشاور ۸

رمافزار شورای عالی فناوری اطلعات (وزارت 9 ICT(۱۳۸۵عضو کارگروه نر

 تا کنون۱۳۸۵عضو کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه ای۱0

۱۳۸۷-۱۳۸۵مدیر پروژه سیستم یکپارچه چاپ و نشر دانشگاه پیام نور۱۱

۱۳۸۸-۱۳۸۷مدیر پروژه سیستم احراز هویت و صدور کارت دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلمی(مرکز آزمون)۱2

۱۳۸۸-۱۳۸۳مدیر پروژه تولید و بهره برداری از لینوکس کارآمد۱۳

۱۳۸۸-۱۳۸4مدیر پروژه تولید و بهره برداری از گروه افزار کارآمد۱4

رنگسترپارس (مدیریت ITمدیر ۱۵ ۱۳۸۵-۱۳۸2 - طرح و ساخت)EPC شرکت ف

رنافروز)ITمشاور و مدیر ۱۶ ربسوز(کنسرسیوم گاج: گلکاران، ایران شرق، جها ۱۳۸2 شرکت تا

 تا کنون۱۳۸۱ و مشاور مدیرعامل موسسه هنر هشتم(ویدئو رسانه)ITمدیر ۱۷

۱۳۸۱ شرکت شمع و توسعهITمشاور و مدیر ۱۸

رنآوران و انرژی عسلویه)ATE شرکت ITمدیریت ۱9 ۱۳۸2-۱۳۸۱ (آبادگران ف

رنهای 20 ۱۳۸۶-۱۳۷9 انگلستان در ایرانCavendish collegeمدیرامور شهرستا

رحهای آموزش کامپیوتر در سطح کاربردی)2۱ ۱۳۸۳-۱۳۷۷ مدیرعامل موسسه کارآمد نوین روز(مجری طر

۱۳۸۱-۱۳۷9مدیریت آموزش کامپیوتر سازمان آموزش و پژوهش حوزه هنری در کل کشور2۱

۱۳۸۵-۱۳۸۳ شرکت خدمات فولد سدیدIT مدیر 2۳

۱۳۸۵-۱۳۸۳ شرکت ملی انفورماتیکOpen Sourceمشاور 24



ههونویسی و یاجریایی سویابق برونام
تاریخشــــــــــرحردیف

Liferay۱۳۸9فارسی سازی پورتال۱

eGroupware(۱۳۸4 فارسی سازی نرم افزار متن باز گروه افزار (2

رنگستر پارس۳ رهنویسی سیستم اتوماسیون اداری شرکت ف ۱۳۸۳برنام

۱۳۸4 دانشگاه صنعتی شریفIT–ناظر پروژه پوسته فارسی لینوکس  مرکز 4

۵
رمآوران شننهر تهننران(سننازمان فرهنگننی - هنننری رهنویسننی بانننک اطلعنناتی نننا  طراحی و برنام

شهرداری تهران)
۱۳۸2

۶
رهنویسی سیستم اتوماسننیون آمننوزش و آزمننون   Cavendish جهننت اسننتفاده درonlineبرنام

college(نمایندگی ایران)انگلستان  
۱۳۸0

۱۳۸۱بانک اطلعاتی موسسه هنر هشتمسیستم طراحی و اجرای ۷

۸
رعآوری گازهنای سنربار رهنویسی بانک اطلعاتی کنترل پروژه طنرح آمناک (جم  طراحی و برنام

رنالمللی ایریتک رتخیز جنوب) شرکت مهندسی بی مناطق نف
۱۳۸0

رهنویسی بانک اطلعاتی ویدئو پیک استودیو بعثت سوره (حوزه هنری)9 ۱۳۸0طراحی و برنام

۱۳۷9اجرای شبکه دانشکده فنی ساری (امام محمدباقر(ع))۱0

رهنویسی بانک اطلعاتی هنرهای تصویری سوره (حوزه هنری)۱۱ ۱۳۷9اجرای شبکه محلی و برنام

تویاونمندیهای فنی
شــــــــــرحردیف

رمافزاری ۱ source و نصب از RPM,DEB,PKG آشنائی و تسلط بر بسته های نر

,..)Mail,Web,ADS,Cache,Firewall,Fileنصب و پیکربندی سرویسهای شبکه تحت لینوکس (2

امن سازی سرویسها وبرنامه های کاربردی تحت شبکه مبتنی بر لینوکس۳

رهریزی، مدیریت و اجرای طرحهای مهاجرت به لینوکس و متن باز در سمت 4 Client و Serverبرنام

رهای ۵ MySQL,PostgreSQLنصب، پیکربندی، بهینه سازی و امن سازی پایگاههای داد

C,C++,PHP,Bashبرنامه نویسی به زبانهای ۶

۷
  - تمامی نسننخهServer,Clientآشنائی و تسلط کامل بر محصولت مایکروسافت (اعم از سیستم عاملهای 

رمافزارهای کاربردی و سرویسهای شبکه ای مبتنی بر ویندوز) –ها  نر

AppArmor و SElinuxآشنائی و تسلط بر سامانه های امنیتی ۸



هشاها به عنویان سخنریان حضور در اهمای
تاریخشــــــــــرحردیف

 ۸۷ اسفند – سخنران سمینار ملی سیستم عامل و امنیت  دانشگاه علم و صنعت۱

۱۳۸۶–سخنران سمینار اول، دوم و سوم شبکه علمی کشور  دانشگاه شهید بهشتی2

رمافزارهای آزاد/متن باز - مرکز تحقیقات مخابرات ایران۳ ۱۳۸۵ سمینار معرفی لینوکس و نر

4
رمافزارهننای آزاد/متننن بنناز - دانشننکده حسننابداری و منندیریت  سمینار معرفی لینوکس و نر

دانشگاه علمه طباطبائی
۱۳۸۵

۵
 سمینار معرفی لینوکس و نرم افزارهای آزاد/متن باز نمایشگاه بین المللی تهننران-الکننامپ

دوازدهم
۱۳۸4

۱۳۸4همایش آشنایی با گنو/لینوکس، سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری اصفهان۶

۱۳۸2دانشکده فنی ساری)( در استان مازندران اولین همایش دولت الکترونیک ۷

۱۳۷9همایش وب از دیدگاه کاربردی (دانشکده فنی ساری و دانشکده فنی قدسیه)۸

۱۳۷9 همایش آموزش از راه دور و راهکارها(دانشکده فنی ساری و دانشکده فنی قدسیه  )9

رمعامل در عمل (دانشکده فنی ساری)۱0 ۱۳۷۸همایش سیست

۱۳۷۸همایش کامپیوتر از دیدگاه کاربردی (دانشکده فنی ساری)۱۱



سویابق آموزشی-دیاوری
تاریخشــــــــــرحردیف

  ۱۳۷9 داور جشنواره ابتکارات دانشجوئی استان مازندران در بخش کامپیوتر۱

۱۳۸4مدرس شبکه علمی کشور2

۱۳۸۳ کلیه ادارات کل استان مازندرانITآموزش مدیران ۳

4
رهریزی سراسر کشور (مباحث تجارت الکترونیننک  آموزش مدیران کل سازمان مدیریت و برنام

رهپردازی ایران) رحهای الکترونیکی در شرکت داد و مدیریت بر طر
۱۳۸۳

۱۳۸2 سازمان آموزش و پرورش استان مازندران IT آموزش مسئولین ۵

۶
رکهننای رهنویسننی بان رهپیشننرفته طراحننی و برنام رنخودرو) برای تدریس دور   مدرس ساپکو (ایرا

اطلعاتی
۱۳۷9

رهنویسی۷ ۱۳۸4-۱۳۷۸مدرس دانشکده فنی ساری (امام محمدباقر (ع)) در زمینه شبکه و برنام

۱۳۷۵آموزش کارکنان شرکت سیمان سفید ساوه۸

رنالمللی شرکت 9 Nokia۱۳۷۵آموزش دپارتمان بی

۱0
Cavendishمنندرس کننامپیوتر در   collegeانگلسننتان (نمایننندگی ایننران) جهننت تنندریس  

رهنویسی رههای مختلف علوم کامپیوتر اعم از کاربردی و برنام دور
۱۳۷۳-۱۳۸۵

۱۱
 مدرس کامپیوتر در واحد آموزش دانشکده اقتصاد دانشگاه علمه طباطبننایی جهننت تنندریس

رهنویسی رههای مختلف علوم کامپیوتر اعم از کاربردی و برنام دور
۱۳۷۳-۱۳۸۵

۱2
 مدرس کامپیوتر در واحد آموزش دانشکده حسابداری و مدیریت دانشننگاه علمننه طباطبننایی

رهنویسی رههای مختلف علوم کامپیوتر اعم از کاربردی و برنام جهت تدریس دور
۱۳۷۳-۱۳۸۵



سویابق تألیف، ترجمه و ویریایش کتاب
تاریخشــــــــــرحردیف

۱۳۸۵-۱۳۸4–تألیف کتاب محیط گرافیکی گنوم  ناشر: انتشارات اردلن۱

۱۳۸۵-۱۳۸4 - چاپ نشدهSquid Cache Serverتألیف کتاب مدیریت2

۱۳۸۵-۱۳۸4تألیف کتاب مرجع پوسته لینوکس - چاپ نشده۳

۱۳۸۵-۱۳۸4ویرایش علمی کتاب مدیریت دیسک در لینوکس - چاپ نشده4

۱۳۸۵-۱۳۸4–  ناشر: انتشارات اردلنKDEویرایش علمی کتاب محیط گرافیکی ۵

۱۳۸۵-۱۳۸4–ویرایش علمی کتاب مبانی کامپیوتر و لینوکس  ناشر: انتشارات اردلن۶

۱۳۸۵-۱۳۸4) - ناشر: انتشارات اردلنOpenOfficeWriterویرایش علمی کتاب واژه پرداز دفترکار آزاد(۷

۱۳۸۵-۱۳۸4) - ناشر: انتشارات اردلنOpenOfficeCalcویرایش علمی کتاب صفحه گسترده دفترکار آزاد(۸

۱۳۸۵-۱۳۸4)  - ناشر: انتشارات اردلنOpenOffice Impressویرایش علمی کتاب ارائه دفتر کار آزاد(9

۱۳۸۵-۱۳۸4)  - ناشر: انتشارات اردلنOpenOffice Baseویرایش علمی کتاب پایگاه داده دفتر کار آزاد(۱0

۱۳۸۵-۱۳۸4ویرایش علمی کتاب کاربری اینترنت و پست الکترونیک در لینوکس - ناشر: انتشارات اردلن۱۱

۱۳۸۵-۱۳۸4ویرایش علمی کتاب مدیریت حقوق دسترسی در لینوکس  - ناشر: انتشارات اردلن۱2

۱۳۸۵-۱۳۸4ویرایش علمی کتاب مدیریت و برنامه نویسی پروسه ها در لینوکس - ناشر: انتشارات اردلن۱۳

۱۳۸۵-۱۳۸4ویرایش علمی کتاب مدیریت و برنامه نویسی گرداننده ها در لینوکس- ناشر: انتشارات اردلن۱4

۱۳۸۵-۱۳۸4ویرایش علمی کتاب مدیریت بارگذار راه انداز در لینوکس  - ناشر: انتشارات اردلن۱۵

رعهای لینوکس  - ناشر: انتشارات اردلن۱۶ ۱۳۸۵-۱۳۸4ویرایش علمی کتاب راهنمای نصب توزی

۱۳۸۵-۱۳۸4  - ناشر: انتشارات اردلنSuSE 9.3ویرایش علمی کتاب معرفی ۱۷

۱۳۸۵-۱۳۸4تألیف مقاله امنیت در لینوکس۱۸

AWK۱۳۸4-۱۳۸۵تألیف مقاله آموزشی ۱9

۱۳۸۵-۱۳۸4تألیف چندین مقاله عمومی در زمینه مقایسه لینوکس و ویندوز20


