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سایر مدارک CCNP, CCNA , LINUX , ISILON ADMINISTRATION & MANAGEMENT :

خالصه سوابق کاری
 15سال همکاری فنی با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در معاونت توسعه و فناوری رسانه عضویت در کمیته فنی تخصصی معاونت توسعه و فناوری رسانهعضویت در کمیته تشخیص فنی معامالت خرید کاال و خدمات در طرح های عمرانی (صدا و تصویر) عضویت در کمیته های فنی مرتبط در معاونت توسعه و فناوری رسانهعضویت در کمیته سازمانی متادیتا( فرا داده)عضویت در کمیته خودکفائی معاونت توسعه و فناوری رسانه تهیه کننده درخواست پیشنهاد برای سیستم های اتوماسیون رادیویی ،اتوماسیون تلویزیونی ،رندرفارم ،سیستم هایتدوین غیرخطی و  ...برای مناقصات بین المللی و داخلی
 راه اندازی سیستم تصحیح تصاویر ویدئویی( )Archangelبه همراه ترجمه و تالیف راهنمای استفاده از سیستم مذکور اجرای سیستم اتوماسیون طرح واسط رادیویی مراکز استان (کرمانشاه،مشهد ،تبریز و )..()1

 همکاری در طراحی سیستم اتوماسیون جامع رادیویی مراکز استان همکاری در اجرای پایلوت تبدیل منابع در ساختمان آرشیو مرکزی مسئولیت اجرا و بهره برداری از سیستم اتوماسیون جامع رادیویی در  30مرکز صدا و سیما در کشور شامل :اصفهان ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،قزوین ،زنجان ،کرمانشاه ،کردستان ،گیالن ،مازندران ،گلستان ،خراسان رضی ،سمنان ،سیستان و
بلوچستان ،فارس ،هرمزگان  ،کرمان ،یزد ،بوشهر ،خوزستان ،کهکیلویه و بویراحمد ،ایالم ،همدان ،مرکزی ،چهارمحال و بختیاری ،قم ،لرستان،
آبادان،کیش و مهاباد

 طراحی سیستم رندرفارم (انیمیشن) برای تولیدات انیمیشن مراکز استان مدیریت پروژه راه اندازی سیستم انیمیشن در  27مرکز استاناصفهان ،آ ذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،قزوین ،زنجان ،کرمانشاه ،کردستان ،گیالن ،مازندران ،گلستان ،خراسان رضی ،سمنان ،سیستان و
بلوچستان ،فارس ،هرمزگان ،کرمان ،یزد ،بوشهر ،خوزستان ،کهکیلویه و بویراحمد ،ایالم ،همدان ،مرکزی ،چهارمحال و بختیاری ،قم و لرستان

 مسئولیت اجرا و بهره برداری از پروژه مونیتورینگ شبکه های ماهواره ای در معاونت آموزش ( اداره کل مطالعاترسانه)
 همکاری در طراحی و راه اندازی سیستم اتوماسیون تصویر برای شبکه بازار مسئولیت راه اندازی بخش  ITتعدادی از شبکه های تلویزیونی و رادیویی کارشناس اعزامی جهت بررسی و رفع اشکاالت مرکز تلویزیونی کشور زیمبابوه همکاری با دادگستری جمهوری اسالمی به عنوان کارشناس خبره معرفی شده از سوی سازمان صدا و سیما مدیر پروژه اتوماسیون ویدئویی( طراحی ،راه اندازی و بهره برداری) شبکه باران( مرکز گیالن) مسئولیت راه اندازی اولیه پخش شبکه نمایش همکاری در راه اندازی استودیوهای ساختمان  12اسفند مسئولیت راه اندازی سیستم اتوماسیون تولید استودیوهای ساختمان شهدای رادیو مدیر پروژه اتوماسیون جامع آرشیو منابع صوتی معاونت صدا ناظر پروژه سیستم اتوماسیون خبر صدا و سیمای مرکز قم همکاری در برآورد نیازمندیها و ارتباط با معاونت ها و ادارات کل مرتبط با پروژه آرشیو جامع سازمان صدا و سیما جانشین مدیریت طرح و توسعه اداره کل فنی صدا و تصویر دبیر شورای توسعه تولیدات نوین و جلوه های بصری معاونت سیما عضو و دبیر شورای اندیشه ورزی مرکز تولید و فنی سیما نماینده اداره کل فنی صدا و تصویر در پروژه های نوین و مبتنی بر مفاهیم جلوه های بصری در معاونت توسعه وفناوری رسانه
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