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ابق تحصیل س

1400 ‐ تا به ا몭몭ن

مقطع کارشناس - دانشکده شهید شمس پور تهران(فن و حرفه ای)

1398‐1400

ورودی 981 دانشکده شهید شمس پور تهران(فن و حرفه ای)

1397‐1398

ییر رشته از ریاض به شبکه و نرم افزار و تحصیل در هنرستان ت

1395‐1396

سطه(دبیرستان قدیم) دوره دوم مت

1392‐1395

سطه اول(راهنمایی قدیم) دوره مت

عالمه حل 2 کرمان

ابق علم س

ری سینا صیف

مقطع کارشناس - دانشکده شهید شمس پور
تهران(کارشناس حرفه ای)

ق مقطع کاردان - دانشکده شهید شمس پور تهران(ف
دیپلم)

هنرستان اسماعیلیان - ناحیه ۲ کرمان(دیپلم)

مدرسه سمپاد - عالمه حل 2 کرمان ( پایه دهم ریاض )

مدرسه سمپاد - عالمه حل 2 کرمان
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ابق علم س

پائیز 1400

کس و مقدمه ای بر زش سیستم های لین این کتاب در زمینه آم
کس م باشد. شابک: 9786004734257 مدیریت سیستم های لین

شناسنامه جلد کتاب س انتشارات ناق

مرداد ماه 1400

رساله پایان دوره کاردان در دانشکده شهید شمس پور - استاد
راهنما: استاد مهرداد جانثار

استاد مهرداد جان نثار د رساله دانل

افتخارات

1398

ر کامپیوتر سال 1398 رتبه 39 کنک

ح تقدیر ل

آبان 1400

در این رویداد، ۳۰ تیم و ۱۰۵ نفر در رشته های نرم افزار به رقابت
م پردازند

جزيیات

من اسم  ادب،  عرض  و  سالم 
دوست دار یک  و  ری  صیف سینا 
کامپیوترم، و  ژی  ل تکن دنیای 
البته رشته تحصیلیمم خیل دور
رشته داخل  و  نیست  عالقم  از 
ن دت خ نم.  م خ درس  نرم افزار 
کامپیوترهم که  م دونید  بهتر 
دنیای بزرگ داره و من داخل این
ع رو ش مصن دنیای بزرگ راه ه
کردم. انتخاب  دم  خ برای 
اشتراکات اگر  میشم  شحال  خ

ارتباط راهای  از  داشتیم  فکری 
جزیره های تا  بگین  بهم 
باهمدیگه رو  ن  دادهام است

گسترش بدیم.

کس تالیف کتاب: جادوی لین

رساله - تخمین ارزش سرمایه گذاری آپارتمان در تهران با
ع ش مصن ه

ر کامپیوتر ری، کنک رتبه 39 کش

ای استان کرمان لید محت تیم دوم رویداد تخصص ت

 EN Version  PDF د دانل
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1398

یس این مسابقه به میزبان قزوین در سال 1398 در زمینه برنامه ن
برگزار شد.

زش و پرورش وزارت آم خبرگزاری پانا

دی ماه 1398

ان کارالین(ارائه خدمات طرح میان رشته ای کارآفرین - کامپیوتر با عن
ری و کسب رت آنالین) پس از راهیابی به مرحله کش فناورانه به ص

م برای اختصاص سهمیه م این طرح به تایید وزارت عل مقام س
نرسید.

ح تقدیر ل

ظ م باشد. ق محف ری ، کلیه حق وب سایت شخص سینا صیف

یس ری برنامه ن - قطب کش یس ری برنامه ن رتبه 3 کش

ری) ان(مرحله کش ارزم ج اره خ رتبه 3 جشن
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