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تقدیر شده به عنوان مدرس در سطح برگزیده در دانشگاه برای بیش از  3سال
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دروس تدریس شده
... نظریه زبان ها و اتوماتها – برنامه نویسی پیشرفته – کامپایلر – شبکه های کامپیوتری – مهندسی اینترنت و
مهارت ها
C# –  اسمبلی- C/C++ :زبانهای برنامه نویسی
Windows / Linux :سیستم عامل
ASP.Net, PHP, HTML, CSS, Java script :برنامه نویسی وب
Network Administration – Web Server installation :شبکه
– Office – Latex :عمومی
GAMS, PSpice – MatLab – OrCad, Mathematica :تخصصی
پروژه های به پایان رسیده
)ijnrs.com( پژوهشی شیمی دانشگاه آزاد اسالمی-پیاده سازی نرم افزار مدیریت مجلهی علمی
)jchr.org( پژوهشی زیست دانشگاه آزاد اسالمی-پیاده سازی نرم افزار مدیریت مجلهی علمی
طراحی و پیاده سازی نرم افزار اتوماسیون فروشگاهی
Mycotoxin سایت کنفرانس بین المللی
NiazeRooz.com سایت تبلیغاتی
01HakCo.com سامانه ی حکاکی صنعتی
سامانه ارزیابی کارکنان – دانشگاه دامغان
زبان های خارجی
فارسی – زبان مادری
Tolimo:470, Tehran > 50, MSRT > 60, MODARES>80 :)انگلیسی (در حال بهبود
 در حد قرائت:عربی
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