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سوابق تحصیلی

رشته

مقطع تحصیلی

سال

محل تحصیل

کارشناسی ارشد

فناوری اطالعات – تجارت الکترونیک

دانشگاه آزاد اسالمی –واحد الکترونیک

1394- 1392

کارشناسی

کامپیوتر – مهندسی نرم افزار

دانشگاه آزاد اسالمی – واحد تهران شمال

1390 - 1386

دوره های تخصصی

عنوان دوره

محل گذراندن دوره

مدت

)MCITP (Microsoft Certified IT Professional

آموزشگاه مهندسی سایبرتک

230ساعت

Share point Site Administration

آکادمی شیرپونت ایران

41ساعت

Share point Design form &workflow

آکادمی شیرپونت ایران

24ساعت

Risk management

شرکت پارس گرما

16ساعت

EFQM

شرکت پارس گرما

16ساعت

سوابق شغلی

عنوان شغلی

از

تا

توضیحات

محل
شرکت عمرانی-صنعتی پارس گرما

کارشناس سرمایه گذاری

1389/10

1393/2

بیمه تأمین اجتماعی

انجمن متخصصان محیط زیست ایران

کارشناس سایت

1394/10

تاکنون

بیمه تامین اجتماعی

زبان خارجی
انگلیسی -ترکی

توانمندی ها و مهارت ها

 آشنایی به  Site Administrationطراحی فرم و گردش کار در نرم افزار Share point
 آشنایی با مدیریت ) ، Windows Server 2008(R2مدیریت  ، Active Directoryو سایر سرویسهای
مربوطه
 آشنایی با برنامه نویس به زبان C++,C#,HTML
 توانایی تحلیل داده ها و توانمند در ساخت گزارشات مدیریتی
 آشنایی با مفاهیم تجارت کسب و کار الکترونیک و هوش تجاری )(BI
 تسلط در بروز رسانی انواع سایت ها
 تسلط به مجموعه نرم افزارهای Microsoft Office
 تسلط به نرم افزارهای گرافیکی و طراحی

سوابق عملکردی

 بروز رسانی انواع سایتها ازقبیل :انجمن متخصصان محیط زیست ایران ،علوم و تکنولوژی محیط زیست ،انسان
و محیط زیست ،پایداری و توسعه محیط زیست
 آماده سازی و چاپ بیش از  40نوع مجله در زمینه محیط زیست
 عضو کمیته اجرایی در برگزاری همایش ملی منطقه ای در زمینه محیط زیست (5دوره)
 ویراستاری مجالت علمی -پژوهشی و علمی -ترویجی
 برگزاری انواع کارگاه ها و همایش ها و نشست های علمی
 تهیه و بروزرسانی گزارشات مالی و سرمایه گذاری مدیریتی

