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 :سوابق کاری و آموزشی
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 1379مدیر آموزشگاه کامپیوتر کرمان انفورماتیک از سال  -7
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 در رشته های متفاوت کارت مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای  -10

 :افتخارات 

 دریافت تندیس کتاب سال استان از وزیر ارشاد اسالمی -1

 از سازمان فنی و حرفه ای استان 88نمونه در سال ربی کسب رتبه م -2

 دریافت لوح تقدیر از مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان کرمان -3
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 دریافت لوح تقدیر  از معاون سیاسی و امنیتی استانداری  کرمان -6

 e-kidsایران برای چاپ هشتم  تنها مرجع دوره کودکان الکترونیکی  ICDLد دریافت هولوگرام بنیا -7

 دریافت گواهینامه و کد مدرس از مدیریت دولتی برای آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت  -8



 :مهارتها و تخصص

به عنوان کتاب سال استان کرمان انتخاب شد و از وزیر ارشاد  88که در سال  e-kidsتالیف کتاب دو جلدی   -1

 Icdlای و بنیاد تندیس کتاب سال استان را دریافت کرد این کتاب  تنها مرجع مورد تایید سازمان فنی و حرفه

چاپ هشتم رسیده با هولوگرام بنیاد انجام شده است. و االن به  91ایران می باشد و چاپ سوم این کتاب در سال 

 است.
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 بر اساس استاندارهای فنی و حرفه ای   اینترنتکتاب  فیتال -3

 و گرفتن تاییدیه و شابک از وزارت ارشاد برای چاپExcel2007-2013 تالیف جزوه  -4

 چاپ یاز وزارت ارشاد براو شابک  هیدییتا نو گرفت Access2007-2013جزوه  تالیف -5

 چاپ یاز وزارت ارشاد براو شابک  هیدییتا نو گرفت Powerpoint2007-2013جزوه  تالیف -6

 چاپ یاز وزارت ارشاد براو شابک  هیدییتا نو گرفت Windows 7جزوه  فیتال -7


