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 سمه تعالياب
 

 :مشخصات فردي 
 منصور  نام:

 ميرطاهري خانوادگي:   نام

 1533متولد: 

 2194 4777372   :همراه تلفن

    mirtaheri.m@gmail.com :يپست الكترونيك
 

 

 

 :تحصيالت 

 سخت افزار از دانشگاه شهيد بهشتيكامپيوتر گرایش مهندسي كارشناسي رشته  

 ارشد مدیریت اجرایي از دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهرانكارشناس  
 

 ي مليطرح ها: 

 (1531مركز اورژانس تهران )  – مع انبار لوازم و آمبوالنسهاي اورژانس تهرانسيستم جامدیر پروژه  

 (1531معاونت پژوهشي وزارت علوم ) -مجري و مشاور سيستم جامع خرید هاي ارزي دانشگاههاي سراسر كشور 

 (1511زهراء )دانشکده علوم و كتابخانه مركزي دانشگاه ال –مجري و مشاور سيستم جامع دبيرخانه دانشگاه الزهراء  

 (1515مجري وب سایت بنياد دانشنامه بزرگ فارسي ) 

 (1513-1511امور حج زیارت سازمان صدا و سيما ) –مجري وب سایت هاي پيامبر اعظم)ص(، لبيک و زائرین  

 

 ي بين الملليطرح ها: 

 (1511-1513بسيج اساتيد كشور )سازمان  –جهاني كنيم ژوهش كشور باشعار دانش ایران رامدیرپروژه اولين بانک مجالت علمي پ 

 كستتم متتداط برنتتز نهمتتين دوره مستتابقه بتتين المللتتي پتتروژه هتتاي رایانتته اي در رومتتاني -استتتاد راهنمتتاي پتتروژه كنتتترط كيفتتي   عتتات گتتاز  

www.infomatrix.ro (1111) 

 تا كنونTodayInfographic.com (1511 )مجري وب سایت  

 

 :سمت ها 

 (1511 -1513ي نخستين بانک مجالت علمي پژوهشي كشور )مدیر فني شركت دونا رسانه مجر 

 (1511-1511) 1مشاور گروه پژوهشي رایانه در مجتمع آموزشي مفيد 

 ( 1511-1511) 1مدیر فناوري اطالعات مجتمع آموزشي مفيد 

 ون(تا كن 1511پيمانکار همراه اوط و ایرانسل و ... )از  –مدیر عامل شركت فني مهندسي پردازش سيستم برنا  

 (1513-1511) در مجتمع آموزشي دخترانه ضحي رایانه مشاور گروه پژوهشي  

 www.infographics.ir -تاكنون(   11/11/11نخستين مرجع تخصصي اینفوگرافيک فارسي )از  -موسس و مدیر تحقيق و توسعه  

 تا كنون( 1511)از گزارشات عملکردي و مدیریتي  طراحي و پياده سازي  –رئيس هيات مدیره شركت فني مهندسي ایده پردازان به نگار  رن  

 www.d2k.ir   (1515)به نشاني کي داده تا دانش فروشگاه الکترونيموسس  

 
 

 هاريتقد : 
 (1513تيم) 111در بين 15كشوري و كسم مقام  ACM شركت كننده در دومين دوره مسابقات 1سرپرست تيم برنامه نویسي دبيرستان مفيد 

 (1513)وارزمي در گرایش فيزیکدهمين جشنواره جوان خدر كسم مقام اوط كشوري  - N Body Simulation استاد راهنما پروژه ي 

 (1511)اردیبهشت ماه  -مجتمع این  عنوان مشاور گروه پژوهشي رایانهدریافت تقدیرنامه از مدیر مجتمع آموزشي دخترانه ضحي به  

ردهتاي  معرفتي و آشتنایي بتا كارب   »«دریافت تقدیرنامه از رئيس هيأت انجمن تترویج علتم ایتران جهتت همکتاري و ارائته ستخنراني بتا موضتو            
 (1511)تيرماه  -« علم در رسانه»در برنامه یک روزه « اینفوگرافيک

آشتتنایي بتتا انتتوا  »دریافتتت تقدیرنامتته از معاونتتت فرهنگتتي جهتتاد دانشتتگاهي دانشتتگاه صتتنعتي شتتریگ جهتتت تتتدریس در كارگتتاه آموزشتتي   
 (1511)بهمن ماه  -« اینفوگرافيک، كاربردها و تکنيک هاي طراحي آن
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جهتت برگتزاري   « هشتمين كنفرانس ملي و پنجمين كنفرانس بين المللي یادگيري و آموزش الکترونيکتي ایتران  »ه از دبير علمي تقدیرنامدریافت  
 (1511)اسفندماه   -« نقش تاثيرگذار اینفوگرافيک ها در یادگيري و آموزش الکترونيکي»كارگاه 

آشنایي با انوا  اینفوگرافيتک  »جهت برگزاري دوره آموزشي « عات ایرانپژوهشگاه علوم و فناوري اطال»دریافت تقدیرنامه از مدیریت آموزش  
 (1515 تيرماه) -« و نقش آن در مدیریت اطالعات

اینفوگرافيک و كاربردهتاي آن در روابتط   »دریافت تقدیرنامه از مدیریت روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان جهت برگزاري دوره آموزشي  
 (1515)شهریورماه  -كشور  5وراي روابط عمومي دانشگاه هاي من قه در پانزدهمين نشست ش« عمومي

شتاهررا  جهتت برگتزاري دوره آموزشتي      -دریافت تقدیرنامه از معاونت تبليغات و ارتباطات اسالمي آستتان مقتدس احمتدي و محمتدي) (      
 (1515)آبان ماه  -« آشنایي با انوا  اینفوگرافيک، كاربردها و تکنيک هاي طراحي آن»

ریافت تقدیرنامه از معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري جهت داوري آثار مربوط بته بختش اینفوگرافيتک    د 
 (1515)آبان ماه  -جشنواره مشاركت ملي گردشگري 

 

 فرهنگي: -عضويت در محافل و مجامع علمي 
 (1531-1511) –بسيج مسجد كوي نصر)گيشا( فعاط عضو فرهنگي  

 (1511-1511) –فعاط بسيج سازمان صدا و سيما  عضو 

 تاكنون( 1511)از اردیبهشت ماه ساط  -عضو شوراي سياستگذاري نخستين جشنواره اینفوگرافيک فارسي ایران  

 Tehran Startup Weekend (1515) -عضویت در شوراي مربيان هشتمين استارت آپ ویکند تهران  

 (1515) - ه مشاركت ملي گردشگرينخستين جشنوارداور بخش اینفوگرافيک  

 

  ،تخصصي: و کارگاه هاي ها دورهمهارت ها 
 (1111در ایران ) ICDLمایندگي ن - ICDLمدرک بين المللي  

 (1511مركز آموزشهاي كوتاه مدت مفيد ) –مدیریت پروژه  

 VBAو برنامه نویسي  Officeآشنایي كامل با مجموعه نرم افزارهاي  

 MS-Projectآشنایي كامل با نرم افزار  

 Microsoft Share pointآشنایي كامل با  

 Data Visualization , Infographicsآشنایي كامل با  

 Adobe Captivateنرم افزار توليد محتواي الکترونيکي آشنایي كامل با   

  Illustratorو  Corel Drawو   Photo Shopآشنایي كامل با نرم افزارهاي گرافيکي  

 وب(شنيدن )خيلي خ -مکالمه )خوب(  -نوشتن )خوب(  -آشنایي با زبان انگليسي خواندن )عالي(  

 يشتهردار  مشتهد،  يشتهردار  اوط، همتراه ) مختلتگ  موسستات  و هتا  شتركت  يبرا ساالنه يها گزارش و ها اینفوگرافيک پياده سازي و طراحي 
 . . . (سازمان گردشگري وميراث فرهنگي ووزارت نيرو، بانک تجارت، بانک آینده،  ، حوزه هنري،ياتم يانرژ سازمانسالم و مدارس تهران،

 
 

 : سوابق تدريس 
 (1533 -1511تدریس علوم رایانه و برنامه نویسي در مدارس هادي، جهان آرا، ميزان، رافع، مفيد و ... ) 

 (1531 -1531جهاد دانشگاهي تهران ) –مدرس طراحي صفحات وب و برنامه نویسي  

 (1511 – 1515دانشگاه جامع علمي كاربردي ) –مدرس برنامه نویسي مقدماتي و پيشرفته  

 (1515 – 1513شركت داده پردازي ایران ) – Officeو  CIWمدرس  

 (1513 – 1511كالج كاوندیش و لوترا افزار ) – CIW , MCSEمدرس  

 (1515 -1511موسسه آرینا ) – Office , Visioمدرس  

 (1511 – 1511شركت مروجان بهره وري ) -  MCSE , Linuxمدرس  

 (1511 – 1511) 1دبيرستان مفيد –مدرس پژوهش رایانه  

 (1511 -1511شركت پردازش سيستم برنا ) - ICDLتدریس مهارت هاي هفتگانه  

 (1513 – 1511مجتمع آموزشي ضحي ) –مدرس پژوهش رایانه  

المللي رستانه   پنجمين نمایشگاه و جشنواره بين -« فيک، كاربردها و چگونگي طراحي آنآشنایي با انوا  اینفوگرا»كارگاه هاي آموزشي مدرس  
  1511مهرماه  -جلسه(  11در محل غرفه نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور ) -هاي دیجيتاط تهران
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ششتمين كنفترانس ملتي و     در «آشنایي با انتوا  اینفوگرافيتک و كاربردهتاي آن در آمتوزش و یتادگيري الکترونيکتي      »كارگاه آموزشي مدرس  
 1511بهمن ماه  11و  13 -دانشگاه تهران  -سومين كنفرانس بين المللي یادگيري و آموزش الکترونيکي 

 1511اردیبهشت ماه  –برگزاري كارگاه برنامه نویسي با كينکت در بخش كارگاه هاي ویژه هفتمين جشنواره پروژه هاي دانش آموزي تبيان  

 1511اردیبهشت ماه  -سازمان همشهري )دفتر روزنامه همشهري( -«آشنایي با انوا  تکنيک هاي طراحي اینفوگرافيک» كارگاه آموزشي مدرس 

 1511 رماهيت -نیاديبن يها دانش پژوهشگاه علم، جیترو انجمن ،«علم جیترو در آن نقش و کينفوگرافیا انوا  با یيآشنا» كارگاه مدرس 
 1511 مهرماه تهران، دانشگاه اجتماعي تحقيقات و م العات موسسه ،«يعموم روابط در کينفوگرافیا كاربرد» كارگاه مدرس 

 1511آبان ماه  –چهار سوق نشر ایده هاي تعليم و تربيت  –سخنراني با موضو  كاربرد تصویر سازي در آموزش  
 1511 آذرمتاه  ک،يانفورمات خدمات شركت ،«آن يطراح يها کيتکن و كاربردها ک،ينفوگرافیا انوا  با یيآشنا» دوره مقدماتي كارگاه مدرس 

 ساعت( 11) -

 1511بهمن ماه  -، دانشگاه صنعتي شریگ «آن يطراح يها کيتکن و كاربردها ک،ينفوگرافیا انوا  با یيآشنا»مدرس كارگاه  

و پنجمين كنفرانس بتين المللتي   هشتمين كنفرانس ملي  در« نقش تاثيرگذار اینفوگرافيک ها در یادگيري و آموزش الکترونيکي»مدرس كارگاه  
 1511اسفندماه  -سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ایران -یادگيري و آموزش الکترونيکي ایران 

 1515ماه تير -در پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران « آشنایي با انوا  اینفوگرافيک و نقش آن در مدیریت اطالعات»مدرس كارگاه  

 خرداد و تيرماه ک،يانفورمات خدمات شركت ،«آن يطراح يها کيتکن و كاربردها ک،ينفوگرافیا انوا  با یيآشنا» دوره پيشرفته رگاهكا مدرس 
 ساعت( 51) - 1515

 ساعت( 11) 1511 –در ایرانداک  «آن يطراح يها کيتکن و كاربردها ک،ينفوگرافیا انوا  با یيآشنا»كارگاه دوره مقدماتي مدرس  

 ساعت( 11) 1511 –در ایرانداک  «طراحي اینفوگرافيک پيشرفته با یيآشنا»كارگاه دوره مقدماتي مدرس  

 ساعت( 1) 1511 –در ایرانداک  «CV Infographicطراحي  با یيآشنا»كارگاه دوره مقدماتي مدرس  

 

 
 

  داخلي رفته شدهيمقاالت پذبرخي از : 

بتا تکيته    Adobe Captivate   رونيکي تعاملي باالکت یادگيري"اولين كنفرانس ملي دانشگاه الکترونيک ، با حمایت نهاد ریاست جمهوري ،  -1

 .1511 ، تهران ، " SCORMبر اساس استاندارد بر دانشگاه مجازي 

نقتش  " دومين كنفرانس ملي مدیریت بحران )با رویکترد نقتش فنتاوري هتاي نتوین در كتاهش آستيم پتذیري ناشتي از حتوادث غيرمتر بته(،            -1

 . )ارائه به صورت شفاهي(1511خردادماه  51و  51، تهران، "یت بحرانتاثيرگذار اینفوگرافيک در آموزش هاي مدیر

 

 بين المللي پذيرفته شده همقال : 
         

1- B.Yavar, M.Mirtaheri & S.Farajnezam, ”Effective Role of Infographics on Disaster Management Oriented 
Education and Training”, Disaster Risk Reduction 2012 - the 27th DMISA Conference - 12-13 September 

2012, Karibu Leisure Resort and Conference Centre/NMN Grand Hotel, Tzaneen, Limpopo Province, South 

Africa. (Oral Presentation)  


