ایمان مدائنی
مدرس بین المللی و رسمی مایکروسافت و مدیر و موسس آموزشگاه برنامه نویسان

درباره من
مــدرس بیــن المللــی و رســمی مایکروســافت ؛ مدیــر و موســس انجمــن و آموزشــگاه برنامــه نویســان  ،ســایت آموزش

اطالعات تماس
09124140939
021-88454816
www.madaeny.com
imanmadaeny@gmail.com

آنالیــن تــاپ لــرن  ,انجمــن مهندســان ایــران و مجموعــه تحقیقاتــی برنامــه نویســان پیشــرو پایــدار ؛ فعــال در زمینــه
تدریــس و انتشــار علــوم برنامــه نویســی بصــورت حرفــه ای و تخصصــی مشــاور در زمینــه علــوم برنامــه نویســی و
بازاریابــی الکترونیکــی بــرای ســازمان هــای خصوصــی و دولتــی ؛ مدیــر پــروژه و مدیــر تیــم هــای برنامــه نویســی

مدارک بین المللی من از مایکروسافت
Microsoft Certified Trainer - MCT
MCSD

راه های ارتباطی در فضای مجازی

MCP
MCSE

https://twitter.com/madaeny

MCSA

https://instagram.com/iman_madaeny

سوابق و فعالیت های من

iman-madaeny-01a166b3

فعالیت های من
تدریس
شبکه
مدیریت سرور
مدیریت تیم های برنامه نویسی
مدیریت پروژه
برنامه نویسی
مشاوره

سابقه  4سال تدریس برنامه نویسی به صورت خصوصی و در آموزشگاه ها
تجزیه و تحلیل  ،طراحی و پیاده سازی بیش از  80وب سایت حرفه ای
برگزاری بیش از  700دوره آموزشی حضوری
برگزاری بیش از سه هزار ساعت کارگاه آموزش حضوری
آموزش بیش از  2000دانشجو طی  5سال
همکاری با شورای نگهبان (آموزش)
همکاری با پلیمر بوشهر (آموزش)
همکاری با صدا و سیما (پروژه)

برگزاری دوره های عمومی

همکاری با آموزش و پرورش (پروژه)

برگزاری دوره های خصوصی برای سازمان ها

همکاری با بیمه البرز (پروژه)

برگزاری دوره های آنالین

همکاری با شرکت پنبه ریز (آموزش)
همکاری با شرکت پنبه ریز (پروژه)

تخصص های من
Network
WCF
C#
Asp.Net WebForms
Asp.Net MVC

همکاری با ایران خودرو (آموزش)
همکاری با ایران خودرو (مشاوره)
همکاری با سایپا (آموزش)
همکاری با فوالد کویر (آموزش)
همکاری با گسترش انفورماتیک ایران (آموزش)

Asp.Net Core

همکاری با پرشیا خودرو (آموزش)

Type Script

همکاری با تراکتور سازی تبریز (آموزش)

Xamarin
Cordova
NodeJs
WPF
Windows Forms
Android
Sql Server
Web Design
JavaScript
Html5
Css3
AngularJs
Angula 5

تالیف و ثبت بیش از  40سرفصل و دوره آموزشی
چاپ بیش از  30عنوان مقاله در نشریات تخصصی رایانه در کشور
 4سال مدیریت برنامه نویسان
برخی از نمونه کارهایی که به صورت انفرادی انجام دادم
سایت برنامه نویسان
انجمن برنامه نویسان
انجمن مهندسان ایران
مرجع فیلم های تخصصی تاپ لرن
سایت علمی کوی دانش

NoSql - BigData

موتور جستجو برنامه نویسان

SignalR

نرم افزار مالی و مدیریت مجموعه های ورزشی (با استفاده از کارت عضویت هوشمند)

SEO

آگهی دونی  -تبلیغات رایگان و ...

