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اهم افتخارات و سوابق کاری و تحصیلی و همچنین دوره های گذرانده شده توسط اینجانب به شرح ذیل میباشد :
 دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته الکترونیک.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کسب مقام اول در قم و مقام هفتم در کشور در مسابقات علمی آموزشکده های کشور در سال  1383در رشته
الکترونیک.
 کسب عنوان "جوان کارمند برتر" استان قم در سال . 1393
 کسب عنوان "مهندس نمونه" در صدا و سیمای مرکز قم در سال . 1397
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اشتغال در صدا و سیمای مرکز قم در واحد  ITدر حال حاظر.
 تدریس چندین دوره رسمی و تخصصی "تعمیر و کارشناسی منابع تغذیه سوئیچینگ ( پاور )" در سازمان صدا و
سیما(تهران)(دوره های مقدماتی و پیشرفته).
 تدریس چندین دوره رسمی و تخصصی "تعمیر و کارشناسی منابع تغذیه سوئیچینگ ( پاور )" در استان های
مختلف(دوره های مقدماتی و پیشرفته).
 تعمیر گسترده انواع سِروِر  ،سوئیچ و روترهای شبکه  ،پاور کامپیوتر  ،مانیتور و ......

 تدریس دروس رشته الکترونیک در دانشگاه فنی و حرفه ای پسران قم در حال حاظر.
 گذراندن دوره آموزشی "شیوه های نوین در تدریس" در سازمان صدا و سیما(تهران) (ویژه مدرسان سازمان) با تدریس
آقای دکتر اباصلت خراسانی.
 تدریس در زمینه های زبان انگلیسی و تهدید های سایبری.
 تدریس دوره آموزشی  Networkدر سازمان صدا و سیما در مرکز قم.
 تدریس دوره آموزشی ویندوز در صدا و سیما در مرکز قم.
 ترجمه متون انگلیسی عمومی و تخصصی الکترونیک و  ITبه مدت طوالنی تا اکنون.
 سابقه اشتغال بکار در یک شرکت خصوصی طراحی و ساخت مدارات اکو و آمپلی فایر .
 سابقه اشتغال بکار در نیروگاه برق به عنوان کارشناس . I & C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انجام تحقیقات کاربردی در زمینه منابع تغذیه سوئیچینگ و کنترلر آنها و ریشه یابی دقیق عیوب در تجهیزات
الکترونیکی پیشرفته از جمله سِروِرهای بزرگ  ،سوییچ و روترهای شبکه  ،تجهیزات ارتباطی مخابراتی و مایکروویو و
همچنین فرستنده ها و گیرنده ها.
 طراحی یک کنترلر هوشمند الکترونیکی جهت کاهش خرابی ها در تجهیزات الکترونیکی و شبیه سازی در نرم افزار
قدرتمند " متلب ".
 ساخت مدارات ارتباط الکترونیکی با مادربرد.
 ساخت دستگاه آالرمینگ کمیت های محیطی و الکتریکی و اعالم بر روی وب (به همراه ارتباط الکترونیکی با مادربرد).
 کانفیگ تخصصی سخت افزاری کامپیوتر.
 کانفیگ تخصصی در زمینه سیستمهای سخت افزار رندرفارم.
 تحقیقات کاربردی در زمینه پردازنده های هاسول.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- گذراندن دوره آموزشی "شیوه های نوین در تدریس" در سازمان صدا و سیما(تهران) (ویژه مدرسان سازمان) با تدریس
آقای دکتر اباصلت خراسانی.
 گذراندن دوره های آموزشی زبان انگلیسی.

 گذراندن دوره آموزشی زبان تخصصی کامپیوتر (با نمره صد از صد) در سازمان فنی و حرفه ای.
 گذراندن دوره آموزشی  NETWORKدر تهران – صدا و سیما.
 گذراندن دوره آموزشی راههای مقابله با نفوذ به سیستم های کامپیوتری.
 گذراندن دوره آموزشی تعمیر لوازم خانگی گردنده و حرارتی در سازمان فنی و حرفه ای.
 گذراندن دوره آموزشی اصول پایه موبایل در شرکت مخابرات.
 گذراندن دوره آموزشی مقدماتی نیروگاهی در دانشگاه صنعت آب و برق.
 گذراندن دوره آموزشی توربین های گازی  V94.2نیروگاهی.
 عضویت در سازمان نظام مهندسی استان قم.

تلفن تماس 09126516433 :

