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کارشناس ارشد مهندسی کشتی سازی
مدیر و نویسنده سایت آموزشی  ،Excelpro.irمدرس اکسل و ماکرو نویسی
چکیده ای از سوابق
✓

✓
✓
✓
✓

تحصیل در رشته مهندسی کشتی سازی در مقطع کارشناسی ( 1383الی  )1387و کارشناسی ارشد با گرایش سازه (1387
الی  )1389در دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) ،دارای سوابق تحصیلی و فعالیت علمی دانشجویی درخشان و
کسب افتخار ورود به مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون ورودی و به عنوان دانشجوی ممتاز
سابقه فعالیت حرفه ای در شرکت های معتبر طراحی و ساخت سازه
نویسنده و مدیر سایت آموزشی شخصی  ،Excelpro.irاز تیرماه 1393
تدریس حرفه ای و تخصصی اکسل و ماکرو نویسی به صورت خصوصی و گروهی در شرکت های معتبر
مسلط به زبان انگلیسی در سطح حرفه ای و امکان تدریس کلیه دوره ها به زبان انگلیسی

سوابق تدریس اکسل و ویژوال بیسیک در اکسل
برگزاری چندین دوره آموزشی اکسل و ماکرو نویسی در شرکت ها ،موسسات ،از جمله موارد زیر:
✓ برگزاری دوره های آموزشی اکسل در شرکت پدیده شیمی قرن (تولید کننده برند های  Activeو  Hayatو گلرنگ و)....
✓ برگزاری دوره آموزشی اکسل در شرکت نان آوران نان مدیترانه (نان آوران)
✓ برگزاری دوره آموزشی اکسل و  VBAدر شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)
✓ برگزاری دوره آموزشی اکسل در موسسه روزنامه همشهری
✓ برگزاری دوره های آموزشی اکسل در شرکت پدیده شیمی غرب

خدمات قابل ارائه برای شرکت ها
✓
✓
✓
✓
✓

آموزش اکسل در سطوح مقدماتی ،پیشرفته و عالی در قالب دوره ،کالس ،سمینار و کارگاه آموزشی
آموزش ماکرو نویسی به زبان ویژوال بیسیک  VBAدر اکسل در سطوح مقدماتی ،پیشرفته و عالی در قالب دوره ،کالس،
سمینار و کارگاه آموزشی
تعریف دوره های آموزشی اکسل و  VBAمختص حرفه ها مانند حسابداری ،مالی ،اداری ،مهندسی ،مدیریتی و...
تهیه آزمون های تعیین سطح
مشاوره در برگزاری دوره های آموزشی

