ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ رﺑﺎﺗﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺮودﺷﺖ
دوره ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪارات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای
دوره دﯾﺤﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ از آﮐﺎدﻣﯽ HubSpot
دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ  C++از ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮﯾﺪ
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contact@mostafakh.com
درﺑﺎره ﻣﻦ
ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار و دﺑﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰاری دو
دوره ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺧﺘﺮاﻋﺎت و
دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻓﺎرس  -ﻫﻮﺷﻤﺎن
ﻣﺪرس دوره ﻫﺎی ﺛﺒﺖ
اﺧﺘﺮاع و اﯾﺪه ﭘﺮوری
ﻣﺪرس دوره ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
ﻣﺪرس دوره ﻫﺎی رﺑﺎﺗﯿﮏ و
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی
ﻃﺮاح و ﭘﯿﺎده ﺳﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﺰل و
اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻃﺮاح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ وب
ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی
اﻧﺪورﯾﺪ و ios

دوره ﻣﺪرﺳﯽ رﺑﺎﺗﯿﮏ از آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻧﻮآوران داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
دوره  Linux Professional LPICاز آﮐﺎدﻣﯽ ﻧﻮﯾﺪ
دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﯿﮑﺮو  AVRاز آﮐﺎدﻣﯽ دﯾﺒﺎﮔﺮان

ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری
ﻣﺸﺎور دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺮﺷﯿﺎ ﺧﻮدرو
ﻣﺸﺎور دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﮓ در آﮐﺎدﻣﯽ آﯾﯿﻦ
ﻣﺸﺎور دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭼﺎووش
ﻣﺸﺎور دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻠﯿﺎ راژﻣﺎن ﺻﺪرا
ﻃﺮاح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﯿﺎرﻧﺖ
ﻣﺸﺎور ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﮐﺎﻧﻮن ازدواج آﺳﺎن
ﻣﺸﺎوره و اﺟﺮای ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳ﻣﺎه
دﺑﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ۳ﻣﺎﻫﻪ ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز در دو
ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﻤﺎم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮان – ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮی
ﺷﯿﺮاز
ﻣﺸﺎور ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺮودﺷﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ اﻧﺪروﯾﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻔﺎرش ﻏﺬای دی ال ﻓﻮد

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ رﺑﺎﺗﯿﮏ رﺑﺎت ﺳﺎزان
ﻃﺮاح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺒﺎر داری و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺎدرات در ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﯿﻤﺮان ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮐﺎﻓﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ اﻧﺪروﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ رﻫﯿﺎب
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﯿﻤﯿﻦ دﺧﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی رﺑﺎت ﻧﯿﻮز
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرﺳﻪ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎل
ﻣﺪﯾﺮ دﭘﺎرﺗﻤﺎن رﺑﺎﺗﯿﮏ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﮐﺎدﻣﯽ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ رﺑﺎﺗﯿﮏ آراد
ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﭘﺎرﺳﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻧﺎدﮐﻮ

ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار و دﺑﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰاری دو

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرﺳﻪ رﺑﺎﺗﯿﮏ

دوره ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺧﺘﺮاﻋﺎت و

ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﭘﺎرﺳﻪ

دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻮاﻧﺎن

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ رﺑﺎﺗﯿﮏ آراد

ﻓﺎرس  -ﻫﻮﺷﻤﺎن
ﻣﺪرس دوره ﻫﺎی ﺛﺒﺖ
اﺧﺘﺮاع و اﯾﺪه ﭘﺮوری

ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ

ﻣﺪرس دوره ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
ﻣﺪرس دوره ﻫﺎی رﺑﺎﺗﯿﮏ و
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی
ﻃﺮاح و ﭘﯿﺎده ﺳﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﺰل و
اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻃﺮاح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ وب
ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی
اﻧﺪورﯾﺪ و ios

ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ AVR
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا در ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﯿﺮاز
ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﻣﻮﺳﺴﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﯿﺮاز
ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ اﻧﺪروﯾﺪ در ﻣﺪارس آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﺎرس
ﺗﺪرﯾﺲ رﺑﺎﺗﯿﮏ در ﻣﺪارس آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﺎرس

ﺗﺪرﯾﺲ رﺑﺎﺗﯿﮏ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺮودﺷﺖ
ﺗﺪرﯾﺲ رﺑﺎﺗﯿﮏ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻻﻣﺮد
ﺗﺪرﯾﺲ رﺑﺎﺗﯿﮏ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان
ﻫﻤﮑﺎر داﻧﺸﺠﻮی ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﮑﺎر داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز
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دﺑﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺑﺎﺗﯿﮏ ﭘﺎرس ﮐﺎپ
داور ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﺑﺮﺗﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
واﺣﺪ ﻣﺮودﺷﺖ
ﻫﻤﮑﺎری آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺮودﺷﺖ
ﻫﻤﮑﺎری آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻻﻣﺮد
ﻫﻤﮑﺎری آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﭙﺎه ﻓﺎرس

ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار و دﺑﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰاری دو

ﻫﻤﮑﺎری آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﭙﺎه ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و

دوره ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺧﺘﺮاﻋﺎت و

ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ

دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻮاﻧﺎن

ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻣﻠﯽ و

ﻓﺎرس  -ﻫﻮﺷﻤﺎن
ﻣﺪرس دوره ﻫﺎی ﺛﺒﺖ
اﺧﺘﺮاع و اﯾﺪه ﭘﺮوری

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻣﺪرس دوره ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
ﻣﺪرس دوره ﻫﺎی رﺑﺎﺗﯿﮏ و
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی
ﻃﺮاح و ﭘﯿﺎده ﺳﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﺰل و
اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻃﺮاح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ وب
ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی
اﻧﺪورﯾﺪ و ios

ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻓﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﯿﻢ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻠﯽ

