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  1380  دانشگاه آزاد اسالمی قزوین  مهندسی کامپیوتر  نرم افزار  لیسانس

  

  دوره هاي آموزشی 

  برگزار کننده  سال  ساعت آموزشی  عنوان  

1  CCNA60 داده پردازي ایران  1391  ساعت  

2  FW Fortinet  16 پویش افزار هوشمند  1392  ساعت  

  دفتر فناوري اطالعات وزارت بهداشت  1391  ساعت 8  اصول امنیت اطالعات  3

  حراست استان  1391  ساعت 12  امنیت ملی   4

  قزوین دانشگاه علوم پزشکی  1391  6  مدیریت و کار با آنتی ویروس تحت شبکه  5

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  1391  ساعت 6  امنیت شبکه ( پیشرفته )  6

    1387  ساعت 24  نوآوري هاي فناوري اطالعات  و ارتباطات  7

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  1386  ساعت 12  اصول گزارش دهی در سیستم بهداشتی  8

سمت فعلی :  مدیر آمار و فناوري اطالعات  



  معاونت پژوهشی  1386  ساعت 6  خالقیت  9

  سازمان برنامه و بودجه  1386  ساعت 60  خدمتآموزش توجیهی بدو   10

  سازمان برنامه و بودجه  1387  ساعت 32  سیستم ها و روشها  11

  شرکت پارس آذرخش  1387  ساعت 36  کتابخانه ملی دیجیتال  12

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  1387  ساعت 28  ترویج و توسعه نماز  13

  مدیریت و منابعمعاونت توسعه   1389  ساعت 24  سیره نبوي  14

  معاونت توسعه مدیریت و منابع  1389  ساعت 8  نظام هدفمند سازي یارانه ها  15

  معاونت توسعه مدیریت و منابع  1391  ساعت 10  آشنایی با اندیشه هاي شهید مطهري  16

  معاونت توسعه مدیریت و منابع  1391  ساعت 8  آشنایی با نظام و آیین نامه دورکاري  17

  مرکز آموزش مدیریت دولتی  1392  ساعت 14  احکام زندگی در اسالمآموزش   18

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  1392  ساعت 14  راهکار تعالی فرهنگ اسالم در دانشگاه  19

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین  1392  ساعت 20  1دین و سیاست   20

  

  همایش ، سمینار و کنفرانس

  برگزار کننده  زمان    عنوان  

  مدیریت آمار و فناوري وزارت بهداشت  1387  یک روزه  آمار و فناوري اطالعاتهمایش   1

  شرکت پارس آذرخش  1388  یک روزه  همایش معرفی پورتال کتابخانه دیجیتال  2

  دانشگاه شریف تهران  1390  دو روزه   مدیریت بیمارستانی  3

  وزارتمعاونت توسعه   1390  یک روزه  سمینار بین المللی مدیریت بیمارستانی  4

  دفتر فناوري اطالعات  1391  یک روزه  کارگاه آموزش سپاس  5

  دانشگاه علوم پزشکی  1386  یک روزه  سمینار آموزشی شبکه علمی کشور  6

  مدیریت آموزشی و پژوهشی استان  1386  یک روزه  سمینار مفاهیم برنامه ریزي و معماري سازمانی  7

          

  

  سوابق خدمتی

  شروع فعالیت  مدت اشتغال  واحد  عنوان  

  1383  سال 3  معاونت پژوهشیICDLمدرس دوره هاي   1

  1386  1386از سال   معاونت پژوهشی  کارشناس فناوري اطالعات  2

  1389  1389از سال   دانشگاه  نماینده دانشگاه در شبکه ملی سالمت ( شمس )  3

  1389  1391تا  1389ازسال   دانشگاه  نماینده دانشگاه در سامانه پرونده الکترونیک سالمت ( سپاس )  4

  1387  1387از سال   دانشگاه  کارشناس شوراي اطالع رسانی دانشگاه  5



  1390  1390از سال   سایت مرکزي دانشگاه  شبکه دانشگاه  2ادمین شماره   6

  1390  1390از سال   سایت مرکزي دانشگاه  کارشناس امنیت شبکه دانشگاه  7

  1388  1390تا  1388از سال   معاونت پژوهشی  مسئول فنی منابع الکترونیک دانشگاه  8

  1389  1389از سال   سایت مرکزي دانشگاه  مسئول اجرا و پشتیبانی شبکه بی سیم دانشگاه  9
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سوابق تحصیلی

		لیسانس

		مهندسی کامپیوتر  نرم افزار

		دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

		1380







دوره های آموزشی 

		

		عنوان

		ساعت آموزشی

		سال

		برگزار کننده



		1

		CCNA

		60 ساعت

		1391

		داده پردازی ایران



		2

		FW Fortinet

		16 ساعت

		1392

		پویش افزار هوشمند



		3

		اصول امنیت اطلاعات

		8 ساعت

		1391

		دفتر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت



		4

		امنیت ملی 

		12 ساعت

		1391

		حراست استان



		5

		مدیریت و کار با آنتی ویروس تحت شبکه

		6

		1391

		دانشگاه علوم پزشکی قزوین



		6

		امنیت شبکه ( پیشرفته )

		6 ساعت

		1391

		دانشگاه علوم پزشکی قزوین



		7

		نوآوری های فناوری اطلاعات  و ارتباطات

		24 ساعت

		1387

		



		8

		اصول گزارش دهی در سیستم بهداشتی

		12 ساعت

		1386

		دانشگاه علوم پزشکی قزوین



		9

		خلاقیت

		6 ساعت

		1386

		معاونت پژوهشی



		10

		آموزش توجیهی بدو خدمت

		60 ساعت

		1386

		سازمان برنامه و بودجه



		11

		سیستم ها و روشها

		32 ساعت

		1387

		سازمان برنامه و بودجه



		12

		کتابخانه ملی دیجیتال

		36 ساعت

		1387

		شرکت پارس آذرخش



		13

		ترویج و توسعه نماز

		28 ساعت

		1387

		دانشگاه علوم پزشکی قزوین



		14

		سیره نبوی

		24 ساعت

		1389

		معاونت توسعه مدیریت و منابع



		15

		نظام هدفمند سازی یارانه ها

		8 ساعت

		1389

		معاونت توسعه مدیریت و منابع



		16

		آشنایی با اندیشه های شهید مطهری

		10 ساعت

		1391

		معاونت توسعه مدیریت و منابع



		17

		آشنایی با نظام و آیین نامه دورکاری

		8 ساعت

		1391

		معاونت توسعه مدیریت و منابع



		18

		آموزش احکام زندگی در اسلام

		14 ساعت

		1392

		مرکز آموزش مدیریت دولتی



		19

		راهکار تعالی فرهنگ اسلام در دانشگاه

		14 ساعت

		1392

		دانشگاه علوم پزشکی قزوین



		20

		دین و سیاست 1

		20 ساعت

		1392

		دانشگاه علوم پزشکی قزوین







همایش ، سمینار و کنفرانس

		

		عنوان

		

		زمان

		برگزار کننده



		1

		همایش آمار و فناوری اطلاعات

		یک روزه

		1387

		مدیریت آمار و فناوری وزارت بهداشت



		2

		همایش معرفی پورتال کتابخانه دیجیتال

		یک روزه

		1388

		شرکت پارس آذرخش



		3

		مدیریت بیمارستانی

		دو روزه 

		1390

		دانشگاه شریف تهران



		4

		سمینار بین المللی مدیریت بیمارستانی

		یک روزه

		1390

		معاونت توسعه وزارت



		5

		کارگاه آموزش سپاس

		یک روزه

		1391

		دفتر فناوری اطلاعات



		6

		سمینار آموزشی شبکه علمی کشور

		یک روزه

		1386

		دانشگاه علوم پزشکی



		7

		سمینار مفاهیم برنامه ریزی و معماری سازمانی

		یک روزه

		1386

		مدیریت آموزشی و پژوهشی استان



		

		

		

		

		







سوابق خدمتی

		

		عنوان

		واحد

		مدت اشتغال

		شروع فعالیت



		1

		مدرس دوره های ICDL

		معاونت پژوهشی

		3 سال

		1383



		2

		کارشناس فناوری اطلاعات

		معاونت پژوهشی

		از سال 1386 

		1386



		3

		نماینده دانشگاه در شبکه ملی سلامت ( شمس )

		دانشگاه

		از سال 1389

		1389



		4

		نماینده دانشگاه در سامانه پرونده الکترونیک سلامت ( سپاس )

		دانشگاه

		ازسال 1389 تا 1391

		1389



		5

		کارشناس شورای اطلاع رسانی دانشگاه

		دانشگاه

		از سال 1387

		1387



		6

		ادمین شماره 2 شبکه دانشگاه 

		سایت مرکزی دانشگاه

		از سال 1390

		1390



		7

		کارشناس امنیت شبکه دانشگاه

		سایت مرکزی دانشگاه

		از سال 1390

		1390



		8

		مسئول فنی منابع الکترونیک دانشگاه

		معاونت پژوهشی

		از سال 1388 تا 1390

		1388



		9

		مسئول اجرا و پشتیبانی شبکه بی سیم دانشگاه

		سایت مرکزی دانشگاه

		از سال 1389

		1389



		

		

		

		

		







تجربیات پژوهشی
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