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 سوابق تحصیلی :

 کارشناسی نرم افزار / دانشگاه آزاد شیراز 

 کاردانی نرم افزار / دانشکده فنی باهنر شیراز

 دیپلم : هنرستان فنی حرفه ایی شهید باهنر شیراز
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 سوابق کاری و اجرایی :

 نون (تا هم اک 1397شرکت فرتاک صنعت تجارت ایرانیان ) از سال مدیرعامل  -

 ( 1398وش آنالین ) پذیرش در پارک علم و فناوری فارس ایده پرداز و طراح مش فر -

 برنامه نویس و مشاور فروشگاه اینترنتی سوپر سروش -

 برنامه نویس و راه انداز فروشگاه اینترنتی کتاب شیرازه -

 منتو و مربی کسب و کار در فروشگاه اینترنتی سرکوچه -

 1400تا  1397منتور و مربی کسب و کار در فروشگاه اینترنتی آنیلو از سال  -

 1397وک در سال راه اندازی فروشگاه اینترنتی گیفت -

 1395راه اندازی فروشگاه اینترنتی همسران مارکت در سال  -

 ( 1395مدیر دیتابیس شرکت ازل ارتباط ) وابسته به همراه اول ( ) سال  -

 ( 1394) سال  (ECC)برنامه نویس ارشد شرکت ساختمان نصب صنایع پتروشیمی  -

 1393طراحی وب سایت در شرکت الیوگالری برگزاری دوره بوت کمپ  -

دوره بوت کمپ برنامه نویسی در شرکت رمزینه گستر پاسارگاد شیراز سال  10برگزاری  -

1392-1393-1394 

 1393 –مدرس دوره برنامه نویسی شرکت آبفا شیراز  -

 1393مدرس دوره طراحی صفحات وب ) سازمان مدیریت صنعتی ( سال  -

 ( 1389تعمیرات نیروی برق فارس ) سال  ارمند شرکتک -
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 :برنامه نویسی های تخصصیوره د
 ) آموزشگاه برنامه نویس (   Ipad , Iphoneدوره برنامه نویسی  -

 ) سازمان مدیریت صنعتی (  Microsoft Share pointدوره جامع  -

 ) برنامه نویس ( 4برنامه نویسی مقدماتی اندروید  -

 ) برنامه نویس (  Web Eshopبرنامه نویسی  -

 ) سازمان مدیریت صنعتی (  Microsoft .Net Framework 3.5 Distributed Applicationدوره جامع  -

) سازمان مدیریت   Microsoft .Net Framework 3.5 Application Development Foundationجامع دوره  -

 صنعتی (

 ) سازمان مدیریت صنعتی (  UMLدوره جامع  -

 ) سازمان میریت صنعتی (    Microsoft Sql Server 2008 Implementation and Maintenanceدوره  -

 ) آموزشگاه برنامه نویس (  Bootstrapدوره جامع  -

 ) آموزشگاه برنامه نویس (  Asp.Net MVC4دوره کاربری  -

 ) آموزشگاه نیک آموز (  Sql Server For Developersدوره جامع  -

 ) آموزشگاه نیک آموز( React دوره جامع  -

 ) آموزشگاه برنامه نویس (  1سطح   Asp.net Core دوره -

 ) آموزشگاه برنامه نویس ( 2سطح   Asp.net Coreدوره  -

 ) آموزشگاه برنامه نویس ( 3سطح   Asp.net Coreدوره  -

 ) آموزشگاه برنامه نویس ( Asp.net Core نویسی اصولی و حرفه ایی در Apiدوره  -

 امه نویس () آموزشگاه برن   Angular 8دوره جامع  -
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 :و توسعه فردی سب و کارک تخصصیهای وره د
 ( اتریش MPTگواهینمامه  -مسیرکمال ) بیزینس کوچینگ  Business Coachingدوره بلند مدت  -

 ( اتریش MPTگواهینمامه  -مسیرکمال ) Sales Geniuses لند مدت فروش بدوره  -

 ( اتریش MPTگواهینمامه  -مسیرکمال ) Personal Brandingوره پرسنال برندینگ د -

 ( اتریش MPTگواهینمامه  -مسیرکمال ) Time Managementوره مدیریت زمان د -

 ( اتریش MPTگواهینمامه  -مسیرکمال ) Pricingوره حرفه ایی قیمت گذاری د -

 (اتریش MPTگواهینمامه  -وره جذب و استخدام ) مسیر بهره وری د -

 (اتریش MPTگواهینمامه  -دوره مدیریت عملکرد و فرایندها ) مسیر بهره وری  -

 اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل ) داشنیار ( -

 صادرات به عراق ) دانشیار ( 100صفر تا  -

 آشنایی با تعامالت و نحوه انجام مکاتبات اداری ) پارک علم و فناوری فارس ( -

 آشنایی با وظایف شرکت ها در مقابل مقررات اداره کار ) پارک علم و فناوری فارس ( -

 قیمت گذاری و فروش دستاوردهای فناورانه ) پارک علم و فناوری فارس ( -

 ( مود معظمیبلند مدت سکویا ) محدوره  -
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 :های تخصصی کسب شدهنامه گواهی
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