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آزمایشگاه یادگیری فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی شریف
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ایمیل :
سوابق تحصیلی:


لیسانس مهندسی كامپیوتر ازدانشگاه صنعتی شریف وگذراندن بسیاری از واحدهای كارشناسی ارشد




دوره های تخصصی طوالنی در زمینه پشتیبانی از بانك های اطالعاتی(مونت كارلو -موناكو)



دوره تخصصی “ راه اندازی و پشتیبانی بانك های اطالعاتی عظیم”(( )Huge Databasesدبی)



دوره های طوالنی مدت تخصصی و درزمینه طراحی و پشتیبانی ازسیستم عامل(آریزونا -امریكا)

دوره های متنوع تخصصی مدیریت اجرائی در سازمان مدیریت صنعتی(ایران)در حد فوق لیسانس

خالصه روزمه ( منظور مواردی است كه می خواهید تاكید بیشتری روی آنها داشته باشید ):


مدیر نرم افزار شركت ایزایران()٥٥-٣٧




مدیرنرم افزارخدمات كامپیوتری شهرداری تهران()٣٧-٢٨
مشاور  /مدرس در زمینه های مختلف ( ITاكنون)٢٧-

سوابق تدریس:


دانشگاه تربیت معلم.



دانشگاه آزاد واحد های مركز و شمال.




مدرسه عالی كامپیوتر.
دانشگاه خواجه نصیر(برای مدرسین بخش مهندسی عمران)



مركز  ITشریف و تدریس لینوكس دردانشگاه مجازی شریف

سوابق اجرایی:


مشاور طرح تكفا سازمان انرژی اتمی ایران از سال  ۳٧٢٧الی سال ۳٧٢٥



مشاور ارشد  Enterprise Solutionتحت  Open Sourceتحقیقات مخابرات ایران در سال ۳٧٢٥



عضو فنی كمیته لینوكس فارسی(طرح ملی گنو/لینوكس) در مركز فناوری دانشگاه صنعتی شریف



ناظر پروژه سیستم عامل زمین



مشاورارشد پروژه سیستم عامل گنو/لینوكس در مركز فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی شریف



عضو كمیته راهبردی سیستم عامل ملی در شورای عالی انفورماتیك(انحالل).
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مشاور انفورماتیك(سیستم عامل -امنیت) بانك تجارت و بانك پاسارگاد



مشاورارشد در زمینه سیستم عامل و پشتیبانی در شركت ایزایران.




مدرس دروس سیستم عامل ،بانك اطالعاتی و امنیت در انستیتوایزایران.
مشاور امنیت و سیستم عامل شركت داده پردازی ایران(قرارداد به پایان رسیده)



همكاری در زمینه آموزش سیستم عامل و شبكه و امنیت شركت نفت(كارت سوخت)




همكاری و مشاورت در چند پروژه بزرگ در زمینه Data Center
تدریس سیستم عامل لینوكس ، LPI1,2 ،شبكه و امنیت در چند سازمان از جمله دانشكاه صنعتی شریف،
سازمان انتقال خون  ،نهاد ریاست جمهوری  ،نفت فالت قاره  ،شركت های گاز  ،اریكسون  ،اینفوتك،
سازمان تامین اجتماعی و صدا و سیما و ....

تقدیرنامه ها:



دارنده سیزده مدال طال ،پنج مدال نقره وهفت مدال برنز از  ITTOOLBOXدر زمینه های







راهبری لینوكس().Linux Admin
برنامه نویسی شل ()shell programming
پشتیبانی و رفع مشكالت از توزیع ردهت()Redhat
پشتیبانی از سیستم عامل سوالریس ()solaris

پشتیبانی از سیستم عامل (AIX(Advance Interactive Unix
http://it.toolbox.com/people/jalal-hajigholamali/achievements




مهندس نمونه شركت ایزایران و دردو دوره متوالی



مدرس نمونه انستیتو ایزایران در دو دوره متوالی




مدرس نمونه در بین كلیه مدرسان نمونه صنایع الكترونیك ایران
مهندس نمونه مركزفناوری اطالعات شهرداری تهران



تقدیرنامه از جناب آقای دكتر عارف به مناسبت مشاورت مستمر و مثمر درانجمن رمز ایران




تقدیرنامه از مركز فن آوری دانشگاه صنعتی شریف

مدرس نمونه دانشگاه آزاد اسالمی

و تعدادی تقدیرنامه از ارگانها و سازمان های مختلف

عناوین تدریس :


برنامه نویسی بزبان Pascal



برنامه سازی پیشرفته C




برنامه نویسی بزبان ماشین ()Assembler
مقایسه زبانهای برنامه نویسی



سیستم عامل

