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مشخصات شناسنامه ای

نام :منوچهر

نام خانوادگی :بسحاق

اینستاگرام@mboshagh_ir :

تلگرام@mboshagh :

تحصیالت :مهندسی کامپیوتر

مقطع :کارشناسی 69-64

تماس و واتساپ:

ایمیلboshaq@gmail.com :

09303215279
وب سایت:

مدرس دوره های کامپیوتر و

www.mboshagh.ir

مدیر فنی شرکت توسعه سبز
تخصص  :بازاریابی دیجیتال ،طراحی

دانشگاه :علم و صنعت

پرتال و سئو

 .2سوابق علمی

عنوان

مدت

شرح

توضیحات

مدرس دانشگاه پیام نور و آزاد سما

الیگودرز و سمای مرکزی

 5ترم

در سال  69تا 71

تدریس در پتروشیمی

مدیر بخش کامپیوتر و مدرس دوره

 2سال

 71تا 73

تدریس در وزارت نیرو

مدیر بخش کامپیوتر مرکز تحقیقات و مدرس دوره

 2سال

 72تا 74

تدریس در شرکت حسابرسی آب و برق

مدیر فناوری اطالعات و مدرس دوره

 6سال

 74تا 80

تدریس دروزارت نیرو

مدرس دوره های مدیران ارشد

 3سال

 77تا 80

مدرس دوره های بانک جهانی

دانشگاه صنعت آب و برق

 5سال

 72تا 77

مدرس دوره های بازاریابی محتوا

همایش و سمیناری

 7سال

 90تاکنون

مدرس دوره های طراحی سایت و سئو

آموزشگاه آزاد و همایش

 6سال

 91تاکنون

 .3سوابق کاری و مدیریتی
شرح

عنوان

مدت

توضیحات

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مدیر بخش فناوری اطالعات

 2سال

معاونت آموزش 71-69

شرکت داده پردازی ایران

برنامه نویس سیستم

 1سال

سیستم های مالی

موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

طراح و مدیر بخش کامپیوتر

 5سال

مامور از وزارت نیرو

وزارت نیرو

کارشناس بخش مدیریت اطالعات

 2سال

وزارت نیرو

رئیس گروه فناوری اطالعات

 3سال

وزارت نیرو

معاون مدیر کل فناوری اطالعات

 5سال

شرکت چند ملیتی smc-electronics

مدیر فنی

 3سال

شرکت توسعه سبز

مدیر فنی

تاکنون

ویرایش 1398 :

سوابق علمی و اجرایی

 .4پروژه های انجام یافته

شرح

عنوان

سمت

طراحی و پیاده سازی شبکه

آموزش شرکت پتروشیمی

مدیر پروژه

طراحی و پیاده سازی شبکه

وزارت نیرو

مدیر پروژه

وزارت نیرو

طراح و ناظر

بانک اطالعات مدیران ارشد

وزارت نیرو

طراح و مجری

اینترانت جامع

سازمان آب و برق خوزستان

طراح و مدیر ارشد

شبکه اطالعاتی داخلی و اینترانت

وزارت نیرو

طراح و ناظر

شبکه سراسری اطالعات

مناطق نفت خیز جنوب

مدیر پروژه

نرم افزار جامع گزارش عملکرد

شرکت توانیر

طراح و مدیر ارشد

شبکه اطالعاتی داخلی و گسترده

شرکت مهندسی ری آب

طراح و مجری

نرم افزار های کاربردی و پرتال های اینترنتی

بیش از  30مورد

طراح ،مجری و ناظر

نرم افزار بانک اطالعات پروژه های آب ،برق
و آب و فاضالب

توضیحات

 .5رابطین کاری

سمت

نام و نام خانوادگی

توضیحات

شماره تماس

مهندس حسن چراغی

مدیر کل آموزش پتروشیمی

09121327560

مدیر مستقیم

دکتر محمدتقی توکلی

مشاور امور آب وزیر نیرو نماینده دور نهم مجلس

09166614795

همکار

دکتر محمد خدابخشی

استاد دانشگاه شهید بهشتی نماینده دور دهم مجلس

09122586521

همشهری

دکتر عبدالرضا گلپایگانی

معاون شهردار تهران

09121055809

دوست و همشهری
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