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ب -سوابق علمی و اجرایی
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا از سال  1386تا کنون
 دانش آموخته در دانشگاه صنعتی شریف در رشته فناوری اطالعات و ارتباطات
 دانشجوی دکتری کامپیوتر در حال دفاع(در انتظار چاپ مقاله)
 دانشجوی ممتاز کشوری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر.
 عضو شورای اسالمی شهر نکا از سال 1396
 رییس شورای اسالمی شهر نکا از سال  1399تا1400
 مشاور فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری نکا از سال  1396تا کنون

 عضو هیات مدیره انجمن علمی پدافند غیر عامل استان مازندران از سال  1390تاکنون
 رییس انجمن علمی پدافند غیر عامل شرق مازندران از سال  1389تاکنون
 رییس انجمن علمی پدافند غیر عامل شرق مازندران شهرستان نکا از سال 1388
 مدیرگروه کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا از سال  1391-1388و1396-1393و در حال
حاضر
 مدیرگروه فناوری اطالعات دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان بهشهرسالهای  1390تا 1396
 مدیر گروه کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه غیرانتفاعی تمیشان از سال 1396-1393
 سابقه تدریس دروس کامپیوتر و فناوری اطالعات در دانشگاههای شرق استان مازندران از سال  1386تاکنون
 چاپ کتاب در زمینه تخصصی ) ERP(Enterprise Resource Planningبرنامه ریزی منابع سازمان که در مقطع
کارشناسی ارشد تدریس می شود.
 چاپ کتاب با عنوان مدیریت و اداره سازمانهای شهری و روستایی چاپ سال 1399
 چاپ کتاب با عنوان نگرشی نو به مدیریت اسالمی در سازمانهای آموزشی چاپ سال 1398
 کتاب درس مبانی کامپیوتر برای تمامی رشته ها (در حال چاپ).
 کتاب درس مبانی اینترنت برای رشته های کامپیوترو فناوری اطالعات (در حال چاپ).
 ثبت اختراع در زمینه محاسبات فراگیر) (Pervasive computingدر زمینه ایمنی جاده ها با قرایت گرهای تابلوهای
بین مسیر در خودروها.
 چاپ و ارایه دهها مقاله در مجالت و کنفراس های بین المللی ،ملی و منطقه ای.
 مدرس کارگاههای مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات برای کارکنان در ادارات و دانشگاههای منطقه نظیر راهنمایی و
رانندگی استان ،اداره برق استان ،علوم پزشکی استان مازندران و غیره
 مدرس کارگاههای مختلف فناوری اطالعات برای اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای منطقه.
 مدرس دوره های مختلف امنیت برای متخصصین فناوری ادارات در سطح کشورو منطقه.
 مدرس دوره های مختلف امنیت برای کارمندان در سطح کشور و منطقه.



مدرس و مربی تخصصی پدافند غیرعامل برای ادارات و نهادها در سطح کشورو منطقه.

