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 تحصيلي : رکامدـ 4

 محل فارغ التحصیلی رشته مقطع

 )نام موسسه و شهر(

 تاریخ فارغ التحصیلی

 6931 دانشگاه فردوسی مشهد گرایش مدیریت دانشمدیریت فناوری اطالعات /  كارشناسي ارشد
 6939 دانشگاه شیراز نرم افزار كارشناسي 
 6939 دانشگاه آزاد شیراز علوم اقتصادی كارشناسي

 ـ فعاليتهای آموزشي 5

 مقاالت منتشر شده در کتب و مجالت علمی مهارت ها ردیف

 /اشتراک دانش دربین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیرازپبش شرط و پیامدهای قصد  #Cبرنامه نویسی به زبان  1

 فصلنامه علمی = پژوهشی کتابداری و اطالع رسانی آستان قدس رضوی

  ++CوCبرنامه نویسی به زبان  2

  asp.netبرنامه نویسی  3

  فتوشاپ 4

 فعاليت ها -6

 تاریخازتاریخ تا  مدت زمان انجام کار کاریسوابق  

1 
نظام صنفی  سازمان ، اینترنت، انتقال اطالعات و امنیتشبکهوعضو کمیسیون  آموزشیمشاور

 (24303017)کدعضویت:   رایانه ای استان فارس

 

 ادامه دارد 41از سال

 ادامه دارد 49ازسال بازرس وعضو شورای صنفی کارشناسان فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2

 - 4041 4041کاندیدای شورای شهر شیراز در سال  3

 - 4040 40کارمند نمونه دانشگاه در سال  4

 ادامه دارد 72سالاز مسئول فناوری اطالعات معاونت غذاودارو  5

 ادامه دارد 4042 مسئول روابط عمومی معاونت غذاو دارو  6

 اهداف: -1

 تالش برای پیشبرد اهداف شورای صنفی کارشناسان -

 جهت معرفی فعالیت کارشناسان در حوزه کاری تالش برای راه اندازی روابط عمومی شورای صنفی به -

 تقویت نقش شورا در تصمیم گیری های مدیریتی -

 تالش برای حل مشکالت کارشناسان در حوزه کاری  -

 تالش برای ایجاد فضای همدلی و صمیمی بیشتر بین کارشناسان -

 به سازمان نظام صنفی استانتالش برای به رسمیت شناساندن شورای صنفی کارشناسان فناوری دانشگاه علوم پزشکی  -

-  
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