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 Network Infrastructureدر مجتمع فنی تهران
 Active Directoryدر مجتمع فنی تهران

Participated in the fourth region conference on ehealth building the electronic health record in
)Tehran Switching technologies and IP telephony innovations (October 2nd 2005
3


&Basic switch/router configuration&management and the introduction to web switching
)load balancing(june 30 2004
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سخنران درنخستین همایش بین المللی پزشکی حج و زیارت کشورهای اسالمی()91
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سخنران در دومین کنگره حقوق بیماران در جزیره کیش ()89
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تقدیرنامه مشاور محترم ریاست دانشگاه ع.پ شهید بهشتی جهت بازدیدهای سرزده مدیرکل حراست مرکزی وزارت
بهداشت()85

انتشارات و تالیف و ترجمه(داخلی):


کتاب برنامه نویسی دلفی  7مقدماتی



کتاب راهنمای جامع برنامه نویسی پاسکال



همکاری در کتاب مجموعه مشخصات دوره ها و پودمانهای آموزشی کارکنان دانشگاه ع.پ شهید بهشتی()88



همکاری در نشریه دانشکده پرستاری و مامایی



مقاله تله مدیسین  ،قوانین  ،مقررات و اخالقیات پزشکی در نخستین همایش بین المللی تله مدیسین و سالمت الکترونیک
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