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  تعالیبسمه
  

  )) و اجرایی پژوهشی –کارنامه سوابق علمی ((  
  

  1399  فروردینتاریخ بازنگري : 
 رزومه : فارسیزبان 

 
  مشخصات فردي: 

  
  

  وحید  نام:
  جاویدان  نام خانوادگی:

  و رخساره ولی  فرزند :
  1364-6-30  تاریخ تولد:
  شمیران-تهران   محل تولد: 

  مجرد  وضعیت تأهل:
    تلفن همراه:

 09194760108  واتس اپ) –تلگرام  -(تماس

 vahidjavidan@gmail.com  پست الکترونیک:

 javidan.ir-www.vahid  :و آموزشگاه مجازي وب سایت

 کوچه مینا – نرسیده به بلوار کاوه  – قیطریه  -تهران   آدرس :

  صالحیت ها

  مهندسی برق  لیسانس

  کارشناس ارشد فناوري اطالعات
 مدرس مجتمع فنی تهران 

 حق التدریسی – پیام نور –آزاد مدرس دانشگاه 

  استاندارد ایران و مترجم موسسه  کارشناس

 TUV  در حوزه امنیت اطالعات ISO27001 و مدرس حوزه ممیز
 ITSMو   ITIL foundationمدرس و مشاور 

  مدرس دوره هاي طراحی وب - CIWمهندس ارشد طراحی وب سایت 
 ASPو برنامه نویسی  sharepointمدرس 

 OFFICEمدرس دوره هاي 
   SQL-ACCESS –مدرس دوره هاي بانک اطالعاتی 

 MATLABمدرس دوره هاي عمومی 
 +CSCU – Network+- Aمدرس دوره هاي 
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  توانایی ها 
 توانایی هدایت جلسات مختلف آموزشی وتدریس در حوزه توانایی ها 

 و آموزش مجازي وآنالینبه ویژه فناوري اطالعات  توانایی مشاوره در حوزه هاي آموزشی 

  سازي سیستم هاي مختلف اطالعاتی ....توانایی تحلیل و پیاده 

  با رویکرد تجارت الکترونیک طراحی و پیاده سازي پورتال و فروشگاه هاي الکترونیکی –تونایی تحلیل 

  توانایی برنامه ریزي و مشاور فناوري اطالعات در زمینه توسعه  
 

  تحصیالت: 
 

  فراغتسال   کشور  شهر  دانشگاه محل تحصیلسسه/مؤ  رشته  مقطع تحصیلی
  معدل کل  از تحصیل 

  MIT  کارشناسی ارشد
Perth Institute Of Business 

And Technology 
(Online Study) 

صورت مجازي و آموزش از به   2012  استرالیا  
  راه دور

  14,65  1388  ایران  تهران  واحد تهران جنوب –دانشگاه آزاد   مهندسی برق  کارشناسی

  19,67  1382  ایران  تهران  دبیرستان رشد   فیزیک –ریاضی   دیپلم

  
  :عمومی هامهارت 
  توضیحات  عنوان  ردیف

  (مسلط) سطح یک و سطح دو ICDL  کامپیوتر  1
  Tolimo – IELTS (2010)  زبان انگلیسی  2
  خوب  زبان ترکی  4
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  اخذ شده تخصصیمدارك  
  

موسسه یا   عنوان  ردیف
 سال  دانشگاه

1  Network +  1388  فن پرداز  

2  
Microsoft Windows XP Professional – 

SP2 (70-270)  1388  فن پرداز  

3  Managing and Maintaining a Windows 
Server 2003 (70-290) 1388  فن پرداز  

4  

Implementing , Managing , 

and Maintaining a Windows 

Server 2003 Network 

Infrastructure (70-291)  

  1388  فن پرداز

5  

Planning and Maintaining a 

Windows Server 2003 

Network Infrastructure (70-

293) 

  

  1388  فن پرداز

6  

Planning , Implementing , 

and Managing a Windows 

Server 2003 Active Directory 

Infrastructure 

  1388  فن پرداز

7  MCSE2003 Microsoft 2006 – Dubi - Expired  

8  Adobe-Flash CS4 –Animation – Action 
Script  

جهاد دانشگاهی 
 1389  دانشگاه تهران

9  SQL SERVER 2005 – Admin & 
Programing 

جهاد دانشگاهی 
 1389  دانشگاه تهران

10 CCNA-ICND  1388  پردازفن  
11  CCNA-INTRO 1388  فن پرداز  
12  ETAP Powerstation 1386  پتر نیر  
13  Cisco workshop  2009  فن پرداز  
14  ISO27001 1393 مرکز تحقیقات صنعتی 
 1392  فرساران نمودارهاي پیشرفته و تحلیل طالعات  15
  1392  فرساران  توابع جستجو  16
17  Pivot table & chart 1393  فرساران  
  TUV 1393 ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات  18
  TUV 1394  الزامات سیستم هاي مدیریت امنیت اطالعات  19
 OXFORD  فنون پیشرفته تدریس   20

CERT 
1394  

22  SHAREPOINT DEVELOPMENT MICROSOFT   
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23  ORACLE 1392 کهکشان  
24  ISO27001 TUV  1394  
25  ITIL – ITSM AXELOS 1395 -1397  
26  CIW CIW 1396 -1398  

 
 توانایی هاي تخصصی در زمینه کامپیوتر : 

 
 توانایی  جزئیات  شاخه  عنوان  ردیف

1  A+  خوب  -  سخت افزار  

2  
CIW  )International Webmasters 

Association (IWA  

  طراحی وب
  خوب  

3  HTML-CSS-JAVASCRIPT خوب  -  برنامه نویسی  

4  CMS-LMS خوب  -  طراحی وب  

5  MATLAB  نرم افزار  General - 
DPI 

  خوب

6  Active  ،Passive   Network خوب    سخت افزار  
7  ADO.NET متوسط  برنامه نویسی  
8  ASP  متوسط    برنامه نویسی وب 
9  PHP خوب    برنامه نویسی وب 
10 VISUAL BASIC  خوب    برنامه نویسی  
11  My SQL خوب    بانک اطالعاتی  
12  Photoshop  توسطم    افزارنرم  
13  JQUERY خوب    تکنولوژي وب  
14  Microsoft Office مسلط    عمومی  
15  Adobe Dream weaver خوب    طراحی  
16  SEO خوب    طراحی  
17  LATEX خوب    مقاله نویسی  
18  EndNote خوب    مقاله نویسی  

19  ITIL 
مدیریت فناوري 

  خوب    اطالعات

20  CIW 
مدرك تخصصی 

  خوب    طراحی وب
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  :هاي شغلی قبلی/سابقه کار/فعالیتسمتهاي اجرایی

  

  مسئول مافوق  محل  تاریخ   سمت  ردیف

 –ت کارآوران یکتا کرش –تهران   1386  مسئول کنترل فنی  1
  مهندس قلی پور  نمایندگی تجهیزات کامپیوتري فیلیپس

-بیمارستان شهید لبافی نژاد –تهران   1388- 1387  مسئول شبکه  2
  محمد حسین دهقاندکتر   بخش چشم

طراح و مسئول فنی وب سایت    3
-بیمارستان شهید لبافی نژاد –تهران   1392- 1386  (قراردادي)

  دکتر سیامک مرادیان  بخش چشم

مشاور فناوري اطالعات (پاره   4
  دکتر سطوتی (مدیرعامل)  موسسه کوانتوم –تهران   1392- 1388  وقت )

مسئول پشتیبانی و پیاده سازي   5
  خانم مهندس قدسی نیا (مدیرعامل)  ت کیمیا پردازان علمرکش –تهران   1392 – 1389  اطالعاتی (پاره وقت) بانک هاي

  
  المللی:ملی و بین هاي/پروژههاهمکاري در طرح 

  

  استانی  ملی  المللیبین  مسئول مافوق  تاریخ  سطح  سمت  عنوان طرح  ردیف

مجري طرح آموزش   1
  دکتر دهقان    1391      1391-1390  مجازي

  

 فعالیتهاي علمی: 
  

 ارائه مقاله در همایش، کنفرانس و غیره (داخلی و خارجی):شرکت فعال در همایشهاي علمی و  
  

    ) زبان فارسی:1
 

  نویسندگان  تاریخ  نام همایش، کنفرانس  عنوان مقاله  ردیف
  جاویدانمهندس   1391  همایش ساالنه تجارت الکترونیک  موانع رشد دولت الکترونیک   1
   مهندس وحید جاویدان  1389  سمینار فناوري هاي نوین و رسانه فیسبوك و جامعه ایرانی  2
  مهدس جاویدان  1390  جشنواره مطهري فناوري اطالعات و آموزش پزشکی   3

 –مجازي سازي فضاي آموزشی   4
  مهندس وحید جاویدان  1390  همایش رسانه هاي سالمت  ساخت ها و جهت گیريزیر
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  انگلیسی: زبان) 2
  

Authors Date   Title  

Vahidjavidan 2009   همایش سالیانه دانشگاهUTM  
 IT In Medicine Learning 1    مالزي

Vahid javidan 
– mahya 

rahmanian 
2016  

International Journal 
of Engineering and 
Applied Sciences  

  A Survey on Sensor-Cloud 2 

 
 انتشارات: 

  

  سال چاپ  ناشر نوع کار  عنوان  ردیف
 گردآوري  تألیف  ترجمه

  1388  محدود چاپ–هزینه شخصی      بانک اطالعاتی کاربردي  1
2  Etap     1386  چاپ محدود –دانشگاه آزاد  
  -  شخصی  PHP  طراحی کاربردي وب با   3
4  Access  و نیازهاي اداري     شخصی  -  
  1393  سازمان استاندارد   IEC 80601-2-60-2012   استانداردترجمه   5
  1395  پی تک     اکسل کاربردي  6
  1395  پی تک     اکسس کاربردي  7
  1395  پی تک     الزامات امنیت براي کاربران عمومی  8
  1397  پی تک     ورد کاربردي  9

 :کارگاهی  سابقه تدریس 
  :به عنوان مدرس ی)یموزشی، پژوهشی و اجراآمختلف ( کارگاه هايدر  تدریس   

 ان دورهندگسطح فراگیر محل برگزاري  تاریخ  عنوان  ردیف

 فلوشیپ چشم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 1391 کارگاه آموزشی مدیریت منابع علمی  1

  دکترا  دانشگاه کردستان  1389 کارگاه آموزشی جستجوي منابع علمی در پایگاه داده ها  2

 دکترا دانشگاه شهید بهشتی Endnote 1392مدیریت منابع علمی با  3

  فوق تخصصان چشم پزشکی  سمینار سالیانه چشم پزشکی  1393  کاربرد نرم افزار هاي تلفن همراه در آموزش پزشکی  4

قطب چشم  –دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   1394  در تحلیل ابتدایی آمار spssکاربرد نرم افزار   4
  پزشکان  پزشکی

قطب چشم  –دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   1394  در مدیریت منابع علمی Endnoteکاربرد نرم افزار   4
  پزشکان  پزشکی

قطب چشم  –دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   1395-1394  در مدیریت مقاالت و مکاتبات  wordکاربرد نرم افزار   5
  پزشکان  پزشکی

قطب چشم  –دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   1395  جستجو در منابع علمیروش   6
  پزشکان  پزشکی
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 سوابق تدریس 
  خالصه سوابق  تدریس :

 524  ساعت آموزشی  10123معادل   سال 12دوره در طول  
  عنوان دوره  39تدریس  
  سیمان و خودروسازي -پتروشیمی  -گاز  -شرکت در زمنیه هاي نفت  52همکاري با 
  شرکت مجري آموزشی 20همکاري با  

  
  جهت تدریس: حضور یافتهلیست شرکت هاي 

 محل برگزاري محل برگزاري محل برگزاري

 گاز سرخس برزویه  پتروشیمی زاگرس

 پلیمر دفتر تهران نفت پاسارگاد پتروشیمی خراسان

 دفتر تهران -پتروشیمی زاگرس  دانشگاه تهران پتروشیمی پارس

 تندگویان –ماهشهر  نفت و گاز کرمانشاه هلدینگ خلیج فارس

 1گاز فاز پروپیلن جم پلیمر کرمانشاه

 دانشگاه شهید بهشتی ODCC پازارگاد

 الکتروپیک خارك پتروشیمی کاویان

 ایساکو پترول فوالد کاوه جنوب

 پتروشیمی لرستان پاالیشگاه اراك پتروشیمی مرجان

 کرمان خودرو شرکت پترو پارس پتروشیمی جم

 ره آوران دفتر تهران سیمان سامان شرکت نفت و گاز غرب

 شرکت ملی مس شرکت نازگل پتروشیمی بوعلی

 پتروشیمی ایالم مپنا پتروشیمی اراك

 فوالد امیرکبیر کاشان پتروشیمی آپادانا سیمان آبیک

SPGC  آلومینا جاجرم برزویه و جم –عسلویه 

 مبین گاز بندر عباس بازرگانی پتروشیمی

 پتروشیمی پردیس گاز المرد پتروشیمی بندر امام
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  جزییات سوابق  تدریس :
  

 ان دورهندگسطح فراگیر محل برگزاري  تاریخ  عنوان 

-A1-A2در سطوح   sharepointساعت آموزش  200
B1-B2 

 –ترمیک 
  -  دانشگاه تهران  -دانشگاه شریف –جهاددانشگاه   کارگاهی

  -  صنایع مختلف – شرکت هاي وابسته به پتروشیمی  1395-1386 مقدماتی Excelدوره آموزشی  135برگزاري 

  -  صنایع مختلف –شرکت هاي وابسته به پتروشیمی   1395-1386 مقدماتی Accessدوره آموزشی  52برگزاري 

  -  صنایع مختلف –شرکت هاي وابسته به پتروشیمی   Internet 1386-1395دوره آموزشی  13برگزاري 

  -  صنایع مختلف –شرکت هاي وابسته به پتروشیمی   Powerpoint 1386-1395دوره آموزشی  45برگزاري 

  -  صنایع مختلف –شرکت هاي وابسته به پتروشیمی   Windows 1386-1395دوره آموزشی  17برگزاري 

  -  صنایع مختلف –شرکت هاي وابسته به پتروشیمی   1395-1386  پیشرفته  Excelدوره آموزشی  75برگزاري 

  -  صنایع مختلف –شرکت هاي وابسته به پتروشیمی   1395-1386  پیشرفته  Accessدوره آموزشی  9برگزاري 

  -  صنایع مختلف –شرکت هاي وابسته به پتروشیمی   1395-1386  پیشرفته  Windowsدوره آموزشی  5برگزاري 

  -  صنایع مختلف –شرکت هاي وابسته به پتروشیمی   Word 1386-1395دوره آموزشی  64برگزاري 

Network+  1387-1392  ترمیک  جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف  

 1392-1388 برنامه نویسی وب سمت سرور
 ترمیک –

 IT - سخت افزار  –نرم افزار  جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

 1392-1388  برنامه نویسی وب سمت کالینت
  کارشناسی  جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف  ترمیک –

    جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف  1392-1388 بانک اطالعاتی اوراکل

SQL SERVER – Programming and 
admin 

1388-1392 
  کارشناسی کامپیوتر  جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف  ترمیک –

Adobe Flash – Action and animation 
1388-1392 

  کارشناسی کامپیوتر  جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف  ترمیک –

Adobe Photoshop 
1388-1392 

  عمومی  جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف  ترمیک –

Network+ 
1388-1392 

  کارشناس کامپیوتر  جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف  ترمیک –

VBA 
1388-1392 

  عمومی  دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریفجهاد   ترمیک –

ICDL 
1388-1392 

  عمومی  جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف  ترمیک –

A+ 
1388-1392 

  الکترونیک –کارشناسی کامپیوتر   جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف  ترمیک –
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 ان دورهندگسطح فراگیر محل برگزاري  تاریخ  عنوان 

    دانشگاه جامع علمی کاربردي  1391-1388  دیجیتال کاربردي –مدار منطقی 

  دکترا -دانشجویان ارشد   دانشگاه شهید بهشتی  Endnote  1391-1392مدیریت منابع علمی با 

Microsoft 70-270  1392  کارشناسی کامپیوتر  جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف  

  -  سمینار سالیانه برق دانشگاه تهران –کارگاه یکروزه   1388  عمومی  MATLABدوره 

Microsoft 70-270  1388   مهندسین   عسلویه –شرکت پازارگادIT  شرکت ها  

MATLAB – DPI 1388  دانشجویان ارشد دانشگاه تهران 

روانشناسی تدریس و  – فنون پیشرفته تدریس
 شناخت مخاطب در کالس

  مدرسین  جهاد دانشگاهی  1389

SCDL  1390   عمومی  دانشگاه شهید بهشتی  

IT  براي مدیران غیرIT 1390  مدیران  ماهشهر  

کاربرد فناوري اطالعات در حوزه تبلیفات و اطالع 
  رسانی

  کارشناسی روابط عمومی  دانشگاه جامع علمی کاربردي با همکاري دکتر خسروي  1390

MATLAB-GENERAL – 5 داشنجویان کنترل  جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف   1390 دوره  

  دکترا  دانشگاه شهید بهشتی  1390  تحلیل داده ها 

Adobe Flash – Action and animation 1391  کارشناسی گرافیک  دانشگاه جامع علمی کاربردي  

  مهندسین شرکت  برزویه –شرکت پتروشیمی جم  –عسلویه   Excel 1391برنامه نویسی در 

  عمومی  شرکت پتروشیمی خراسان  Access 1391برنامه نویسی در 

  -  پتروشیمی مبین  ISMS – ISO270001 1392پیاده سازي 

    اراك -پتروشیمی شازند   1392  کاربرد فناوري اطالعات در صنعت 

    دانشگاه تهران  1392  کاربرد اکسل در کنترل پروژه و روش حل مسایل برنامه ریزي

  سمینار سه روزه  دانشگاه تهران  1392  کاربرد اکسل در حل مسایل مهندسی 

  -  دانشگاه تهران  1393 تحلیل داده ها در اکسل

  -  دانشگاه تهران  1393  دوره 2 -گیري در اکسل  گزارش 

  -  دانشگاه نهران   1393  دوره 3 –کاربرد اکسل در حسابداري 
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 ان دورهندگسطح فراگیر محل برگزاري  تاریخ  عنوان 

    عسلویه -پازارگاد   1393  کاربرد اکسل در حسابداري

    پتروشیمی خارك  1393  کاربرد اکسل در حسابداري

    موسسه آموزش عالی گفتگو  oracle 1393امنیت و طراحی اوراکل 

    دانشگاه شهید بهشتی  1393  کاربرد اکسس در  جمع آوري و تحلیل به کمک اکسل

  -  دانشگاه امیر کبیر  MATLAB 1393آموزش عمومی 

  عمومی  دانشگاه شهید بهشتی –پتروشیمی خراسان   CSCU  1393  -الزامات امنیتی براي کاربران عمومی 

Excel   ماهشهر –شرکت ره آوران فنون پتروشیمی   1393  مدرس دوره هاي مجازي –پیشرفته    

    مجتمع فنی تهران  PHP  1393 –طراحی صفحات وب 

    شرکت نفت پاسارگاد  1393  دوره 3 –کاربرد اکسل در انبار 

    سمینار دو روزه –دانشگاه آزاد   1393  کاربرد اکسل در مهندسی صنایع

    ترمیک -دانشگاه پیام نور   1394  طراحی دیجیتال

HTML-CSS  1394  مجتمع فنی تهران    

    شرکت پتروشیمی اراك  1394 دوره share point – 2پیاده سازي نرم افزار 

    شرکت پتروشیمی اراك  1394  سمینار یک روزه –امنیت اطالعات 

    شرکت پتروشیمی کاویان  SQL 1395بانک اطالعاتی 

    هولدینگ باختر  1394  برنامه نویسی در اکسل

    شرکت پتروشیمی جم  1394  اکسل در مهندسیکاربرد 

    شرکت پتروشیم جم  1394  برنامه نویسی در اکسل

    شرکت پتروشیمی اراك  1394  دوره 3 –عمومی  MATLABدوره 

    سرخس –شرکت گاز خانگیران   CSCU 1395دوره امنیت اطالعات 

    پلیمر کرمانشاه  1395  کاربرد اکسل در حسابداري

Network+  1395  گاز پارس جنوبی شرکت    
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 ان دورهندگسطح فراگیر محل برگزاري  تاریخ  عنوان 

SQL SERVER 1395  شرکت گاز پارس جنوبی    

    شرکت پتروشیمی زاگرس  spss 1395تحلیل آماري مقدماتی با 

ICDL1 – مجتمع فنی تهران  1395 ترمیک    

ICDL2 – مجتمع فنی تهران  1395  ترمیک    

    پلیمر کرمانشاه  1395  در اکسل ساخت داشبوردهاي مدیریتی

   SPGC  1396  مدیریت پروژهکاربرد اکسل در 

   شزکت هلدینگ خلیج فرس  1396  تحلیل دیتا و ساخت داشبور مدیریتی

    شرکت الکتروپیک  1396 دوره 2 –ساختن داشبوردهاي مدیریتی با اکسل 

ITIL 1396  پتروشیمی کرمانشاه    

SQL SERVER 1397  شرکت سیمان آبیک    

    سرخس –شرکت گاز خانگیران   CSCU 1397دوره امنیت اطالعات 

    ایساکو  ISO 27001 1397الزامات و مبانی 

ITIL Fundation  1397  کرمان خودرو   

   شزکت هلدینگ خلیج فرس  1397  تحلیل دیتا و ساخت داشبور مدیریتی

    شرکت گاز ایالم  1397  اتوکد دو بعدي

    شرکت پتروشیمی ایالم  1397  ذخیره و بازیابی اطالعات

    شرکت پتروشیمی پارس  VISIO  1397طراحی دیاگرام در 

    عسلویه 1گاز فاز   1397  اکسل براي حسابداري

   گاز سرخس  1397  الزامات امنیت براي کاربران عمومی

    شرکت پتروشیمی بندر امام  1397  آشنایی با سیستم هاي اطالع رسانی

    هلذینگ خلیج فارس  VISIO  1397طراحی دیاگرام در 

    هلذینگ خلیج فارس  1397  داشبورد هاي مدیریت با اکسل
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 ان دورهندگسطح فراگیر محل برگزاري  تاریخ  عنوان 

    پتروشیمی بوعلی  1397  کاربرد اکسل در مهندسی

ITIL 1397  شرکت پترو پارس    

    پتروشیمی پارس  1397 کاربرد اکسل در حسابداري

    SPGC  1397 کاربرد اکسل در حسابداري

ISMS – ISO 27000 1397  ایساکو   

ITIL 1398  پارسشرکت پترو   

CSCU-1398 اطالعات الزامات امنیت SPGC  

Power point 1398 پتروشیمی زاگرس   

    نفت و گاز کرمانشاه 1398 کاربرد اکسل در حسابداري

    پتروشیمی جم 1398 تجزیه و تحلیل داده ها در اکسل

    خارك 1398 اکسل در انبارداري

ITIL 1398 پلیمر کرمانشاه   

Network + 1398 کاوه جنوب فوالد   

    فوالد کاوه جنوب 1398 داشبورد هاي مدیریتی

CSCU-پتروشیمی آپادانا 1398 اطالعات الزامات امنیت   

    نفت و گاز کرمانشاه 1398 کاربرد اکسل در حسابداري

ITIL 1398 پاالیشگاه اراك   

    آلومینا جاجرم 1398 گاربرد اکسل در امور اداري

    پتروشیمی جم 1398 اکسلتجزیه و تحلیل داده ها در 

    پتروشیمی مرجان 1398 گاربرد اکسل در امور اداري

    پتروشیمی مرجان Excel 1398برنامه نویسی در 

    هلدینگ خلیج فارس 1398 کاربرد اکسل در حسابداري

    فوالد کاوه جنوب 1398 داشبورد هاي مدیریتی

    پتروشیمی مرجان 1398 اکسل در امور اداري

    پتروشیمی جم 1398 تحلیل اطالعات در اکسلتجزیه و 
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    فوالد کاوه جنوب 1398 داشبورد هاي مدیریتی

    فوالد کاوه جنوب 1398 کاربرد اکسل در حسابداري

    پتروشیمی جم 1398 تجزیه و تحلیل اطالعات در اکسل

    ایساکو 1398 داشبورد هاي مدیریتی

    پتروشیمی بوعلی 1398 اکسل در مهندسی

spss 1398 پتروشیمی مرجان   

spss 1398 سیمان آبیک   

  
 شرکت در کارگاه ها و سمینارها: 

  :هاي آموزشیالف) شرکت در کارگاه
  
 عنوان مجري یا نام موسسه برگزار کننده تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان  ردیف

  مدت زمان
  به ساعت

 30 سازمان تحقیقات صنعتی ایران 1388 1388 فنون پیشرفته آموزش 1

  Iran Doc 24  1388  1388  روش هاي پیشرفته جستجو در مقاالت  2

  
  :، کنگره و سمینارهمایش) شرکت در ب

 عنوان مجري یا نام موسسه برگزار کننده تاریخ شروع عنوان دوره ردیف

 وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1390بهمن  دومین جشنواره رسانه هاي سالمت 1

 وزارت فناوري اطالعات –وزرات صنایع و معادن  1392 تجارت الکترونیکهمایش ساالنه  2

 وزرات بهداشت 1391اسفند   جشنواره شهید مطهري (آموزش )  3

 UTMدانشگاه  winter 2010  همایش فناوري اطالعات مالزي  4

 Summer  فرانسه   Zoom ITهمایش   5
2011 - 

 همایش ساالنه آموزش پزشکی   6
- 1389سال 

1390 
 دانشگاه شهید بهشتی –دانشگاه تهران 

  دانشگاه شهید بهشتی  1393  اره شهید مطهريجشنو  7

  روسیه -دانشگاه مسکو   1395  سمینار امنیت اطالعات  8
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 دریافت تقدیرنامه، تشویق نامه و لوح یادبود: 
 

  مقام اعطا کننده  علت دریافت  ردیف

  وقت خانم دکتر دستجردي وزیر بهداشت  مسئول فنی در جشنواره رسانه هاي سالمت رتبه سوم برترین وب سایت کشور  به عنوان  1

  رییس  وقت آموزش پروش استان تهران   1379ریاضی سال  – کشور رتبه ششم المپیاد دانش آموزي  2

  وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی  1378رتبه چهارم استان تهران در مفاهیم قرآن کریم سال   3

  وزیر وقت آموزش و پرورش  1377مسابقات فوتبال مدارس استان تهران سال رتبه دوم   4

  رییس وقت سازمان صدا و سیما آقاي الریجانی  1374رتبه ششم حفظ و قرائت قرآن کریم شهرستان شمیرانات   5

  وزارت بهداشت دکتر هاشمی  1393رتبه سوم جشنواره شهید مطهري   6

 
 

  :و تقویت مهارت شرکت در دوره هاي خودآموزي 
  

  گواهینامه نوع دوره عنوان دوره ردیف

  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  ویدئو نگاري  1
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي عکاسی 2
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي زبان تصویر 3
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي مبانی اقتصاد 4
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي امنیت وبالگ 5
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي ارزش زمان 6
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي سواد رسانه اي 7
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي مبانی لینوکس 8
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي امنیت مکینتاش 9

10 Google Analytics  دارد  آموزش الکترونیکی مجازيدوره  
11 Google Docs دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي مبانی پشتیبان گیري از اطالعات 12
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي چگونه رزومه بنویسیم 13
  دارد  الکترونیکی مجازيدوره آموزش  آشنایی با تاریخچه و مبانی انیمیشن 14
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي مدیریت خشم 15
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي جستجوي پیشرفته در گوگل  16
17  Gmail Master دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  امنیت در کامپیوتر و اینترنت 18
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي تحقیقروش  19
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  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي مبانی اندروید 20
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي مبانی بازارهاي مالی 21
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي امنیت پیشرفته در اندروید 22
23  PHP دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  حسابداري  24
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  نشر الکترونیک  25
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  جاوا اسکریپت  26
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  تحلیل تکنیکال بازار  27
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  شبکه هاي کامپیوتري  28
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  مدیریت تمرکز  29
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  نقشه کشی صنعتی  30
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  تفکر خالق  31
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  طراحی پوستر ورد پرس  32
33  PHP دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  پیشرفته  
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  بازاریابی اینترنتی  34
35 GOOGLE+ دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  
36  FeedDemon دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  
37  SEO دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  
38  MATLAB دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  
  دارد  آموزش الکترونیکی مجازيدوره  تفکر انتقادي  39
  دارد  دوره آموزش الکترونیکی مجازي  کمک هاي اولیه  40

  
   



16 مهندس وحید جاویدان و اجرایی پژوهشی - کارنامه سوابق علمی

  
   ي شغلیعالقه مندي ها 

  فعالیت در زمینه آموزش ، تدریس و  خدمات آموزشی در شرکت ها و موسسات و مراکز آموزشی
  فعالیت در حوزه برنامه ریزي و پشتیبانی نیروي انسانی

  تولید مقاله و کتابفعالیت در حوزه 
  ي سیستم آموزش مجازيزدانهمکاري در زمینه راه ا

  حوزه فناوري اطالعات همکاري در زمینه
  مشاوه در زمینه فناوري اطالعات

  


