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سوابق تحصيلی
کارشناسی ارشد فناوری اطالعات  – ITگرایش تجارت الکترونيکی  -دانشگاه شیراز


سال  91الي 93

دروس گذرانده شده :بازاریابي الکترونیکي ،پرداخت الکترونیکي ،تعامل انسان و كامپیوتر ، HCIمدیریت زنجیرره ترامین  ، SCMطراحري
وب سایت های تجارت الکترونیکي ،بانک های اطالعاتي در تجارت الکترونیکي ،مدیریت استراتژیک ،تجارت سریار ، M-Commerce
حقوق در تجارت الکترونیک ،شبکه های كامپیوتری در تجارت الکترونیک ،تجارت صنعتي و بین بنگاهي B2B



موضوع پایان نامه  :بررسي و بهینه سازی روش های بازاریابي سیار



معدل 17 / 70 :

کارشناسی مهندسی نرم افزار – دانشگاه گسترش انفورماتیک ایران


سال  88الي 90

دروس گذرانده شده :مهندسي نرم افزار ،پایگاه های اطالعاتي ،برنامه نویسي شري گررا  ، C#سیسرت هرای عامرل ،معمراری كرامپیوترو
مرردارمنيقي ،برنامرره نویسرري توررت وب و وینرردوز ،طراحرري وب  ،گرافیررک كررامپیوتری ،ش ربکه هررای كامپیوتری،امنیررت شرربکه هررای
كامپیوتری،هوش مصنوعي و ..



موضوع پایان نامه :تجزیه تولیل ،طراحي و پیاده سازی نرم افزار جامع گردشگری توت وب www.safarjoo.ir :



معدل16/17 :

سوابق کاری
گروه مپنا – شرکت مهندسی و پشتيبانی نيروگاهی البرز توربين


سمت  :كارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات

شرکت نرم افزاری کارناوب


سمت FreeLancer :

شرکت خصوصی وابسته به شرکت نگار نصر تهران


سال  91الي 93

سمت  :مدیر پروژه های نرم افزاری

پيمانکاری آزاد پروژه های برنامه نویسی


سال  93الي 94

سمت  :برنامه نویس ( وب و ) C++

شرکت ایده پرداز پيشرو ایرانيان


سال  94الي 95

سمت  :برنامه نویس وب ( ) C#/ASP.NET

شرکت سافت سيستم کيش


سال  95تاكنون

سمت  :متصدی امور انفورماتیک

سال  88الي 91

سال  83الي 88

تجربيات و فعاليت های کاری


استقرار و بهره برداری و آموزش نرم افزار مدیریت سيستم اطالعات پروژه درسا شامل ماژول های :انبار ،تامین ،فرروش ،رررارداد ،صرورت
وضعیت ،اسناد و مدارك مهندسي ،داشبورد مدیریتي



طراحي ،پیاده سازی ،بهره برداری و آموزش سامانه هوش تجاری سازماني و طراحي داشبوردهای مدیریتي با Power BI



طراحي و پیاده سازی نسخه جدید وب سایت شرکت البرز توربين مپنا



پشتیباني كاربران در بهره برداری از اتوماسیون اداری و ماژول های منابع انساني نرم افزار دیدگاه شرکت چارگون



پشتیباني كاربران سازماني در حوزه مالي جهت بهره برداری از نرم افزار  SAPو نرم افزار راهکاران و نرم افزار جام در حوزه آموزش



مشاركت در تی تولیل ،طراحي و پیاده سازی زیرساخت  SharePointو راه اندازی پورتال سازماني به همراه فرم ها و فرآیندها



طراحي و پیاده سازی سامانه تحت وب سنجش نگرش كاركنان گروه مپنا



طراحي و پیاده سازی نرم افزار کنترل کيفيت سفارشي شركت تهویه



طراحي و پیاده سازی وب سایت مدیریت محتوای مجموعه پول نو



طراحي و پیاده سازی نرم افزار تحت وب موسسه آموزش عالي آزاد چاوش



تنظیمات موتور جستجو  SEOوب سایت گروه بازرگاني صنعتکار و مشاوره و اجرای بازاریابي الکترونیکي



تولیل ،طراحي و پیاده سازی سامانه پایش وضعیت توربین ( )Conditionl Monitoringطي اعالم نیاز مهندسي



ممیزی داخلي بعنوان سرممیز و عضو تی ممیزی سازمان در پروژه ها و ستاد در چارچوب استاندارد ISO 9001:2015



طراحي نرم افزار مورد نیاز سیست طراحی بازی ،طي پروژه سفارشي سازمان حفظ ارزش های دفاع مقدس



طراحي انواع نرم افزار توت وب ،مدیریت وب سایت ها و بانک های اطالعاتي مشتریان در شركت كارناوب



طراحي و پياده سازی وب سرویس و نرم افزار مدیریت راه های كشور به سفارش شركت پیشگامان اطلس رو



تجزیه تولیل ،طراحي و پياده سازی ماژول ارسال پيامک برای نرم افزار شركت سافت سیست (تی یار)



طراحي و پياده سازی سيستم های پرداخت آنالین سایت صرافي كیش و دانشگاه جامع ایرانیان (بانک ملت ،بانک پاسارگاد و بانک ملي)



https://www.alborzturbine.com

https://www.tahvieh.company

https://pooleno.ir/blog
https://chavosh.net
http://sanaatkar.com

و تولیل ،طراحي ،پیاده سازی  ،استقرار و آموزش چندین پروژه دیگر :تعمیرگاه تخصصي رنو مهنردس ابراهیمري ،اسرتارتا

اینوشرو ،شرركت

نورپردازی پرتونگار ،مجموعه فروشگاه های اریکه فرشتگان ،شركت آریان فلز ،داروخانه مهشاد ،دانشگاه امام صادق (ع) ،نمایندگي لوله فرا،،
صرافي كیش ،آموزشگاه بورس،ارائه و تدریس برنامه نویسي و بانک اطالعاتي و ...

دوره های آموزشی


دوره تخصصي ITIL V4 Foundation



دوره تخصصي هوش تجاری در SQL Server

آموزشگاه نیک آموز



دوره طراحي داشبوردهای مدیریتي با Power BI

آموزشگاه پیشرفت



دوره تخصصي اصول مدیریت چابک Agile

آموزشگاه پیشرفت



دوره تخصصي و پروژه موور آموزش شيرپوینت Infopath, Nintex ،2016

آموزشگاه كار و كسب

آموزشگاه راشا
آموزشگاه سماتک



دوره تخصصي بانک های اطالعاتي



دوره تخصصي برنامه نویسي توت وب بر پایه معماری ASP MVC



دوره آموزشي مميزی داخلي سازمان بر پایه ISO 9001:2015



دوره های دیگر از جمله ،PMBOK :اصول و فنون مذاكره ،آشنایي با نظام پیشنهادات ،هنر شاد زیستن و ارتقا بهره وری و ...

SQL Server 2014 Design & Implementation

آموزشگاه تولیل داده ها

Tuv Nord

مهارتها و توانمندی ها
 مسلط به مباحث مدیریت خدمات فناوری اطالعات  ITSMمبتني بر چارچوب ITIL v4
 آشنا با چارچوب های مدیریت خدمات فناوری اطالعات COBIT, TOGAF, FCAPS, TIA-942
 مسلط به مفاهی اصول مدیریت پروژه های فناوری اطالعات Agile, Scrum, RUP
 مسلط به تجزیه و تولیل سیستمهای نرم افزاری مبتني بر UML
 آشنایي كامل با نرم افزارهای سازماني من جمله  ، SAP :شیرپوینت ،درسا ،چارگون ،همکاران سیست  ،نرم افزار آموزش جرام،
تی یار Microsoft CRM ،و ...
 آشنایي كامل با  Sharepointو توانایي و تجربه پیاده سازی فرم و فرآیند ها با استفاده از Infopath, Nintex
 آشنایي كامل با زیرساخت های فني فناوری بالكچین  ،ارزهای دیجیتال و تکنولوژی های مرتبط
 مسلط به تولیل ،استقرار و بهره برداری از سامانه های هوش تجاری و طراحي انبار داده ها Data Warehouse
 مسلط به طراحي و استقرار داشبوردهای مدیریتي با استفاده از Power BI
 مسلط به تولیل ،طراحي ،كوئری نویسي و سابقه مدیریت بانک های اطالعاتي Microsoft SQL Server
 تجربه كار با بانکهای اطالعاتي رابيه ای Access ,MySql ,Firebird , SQLite
 مسرلط بره تکنولروژی هرای برنامره نویسري تورت وب سرمت كالینرت Html5, CSS3, Javascript, JQuery, Ajax, :
… Bootstrap, Json, XML and
 مسلط به برنامه نویسي C#
 مسلط به برنامه نویسي  OOPالیه ای توت وب و ویندوز
 آشنا به زبان های برنامه نویسي C++ , C
 مسلط به برنامه نویسي توت وب  Asp.Netو Asp MVC
 آشنا به زبان برنامه نویسي PHP
 مسلط به پلتفرم های توسعه  OpenSourceاز جمله Wordpress, Prestashop, Opencart, DotnetNuke :
 مسلط به طراحي و پیاده سازی سیست های مبتني بر وب سرویس ( )Web Serviceو معماری سرویس گرا SOA
 آشنایي كامل با  E-Marketing , E-Business , E-Learning , E-Governmentو ...در E-Commerce
 مسلط به تولیل  ،طراحي و پیاده سازی سیست های مبتني بر تجارت الکترونیکي
 مسلط به پیاده سازی بانکهای اطالعاتي و وب سایتهای تجارت الکترونیکي
 مسلط به بسته Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Infopath : Microsoft Office
 آشنایي كامل با نرم افزارهای طراحي Adobe Photoshop, Adobe Muse, Adobe Flash
 آشنا به مباحث امنیتي نرم افزار ،تشخیص نفوذ HACK ،و ...
 آشنا به مفاهی شبکه های كامپیوتری
 توانایي مذاكره فني ،نیازسنجي و كشف نیازمندی های سیست به منظور مکانیزاسیون فرآیندها
 توانایي درك و تولیل پیچیدگي فرآیندها و سیستمهای سازمان در راستای مکانیزاسیون سازماني
 توانایي استقرار ،بهره برداری و آموزش سازماني در مورد سیست های نرم افزاری و فناوری اطالعات

آشنایی با زبانهای خارجی
زبان انگليسی


سيح پیشرفته ،در زمینه توقیق و ترجمه و متوسط رو به باال ( ،)Upper Intermediateدر زمینه مکالمه و مکاتبه

فعاليت های پژوهشی و تدریس


تالیف كتاب با موضوع "ایجاد و مدیریت ارتباط بین  Accessو  "SQL Serverانتشارات دیباگران تهران سال 1400



سابقه تدریس خصوصی دروس سيح كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته های نرم افزار و فناوری اطالعات



سابقه تدریس چندین دوره خصوصي آموزش زبان برنامه نویسي C#



سابقه تدریس دوره های خصوصي برنامه نویسي كالینت وب HTML, CCS, Javascript, JQuery



سابقه تدریس خصوصي بانک های اطالعاتي SQL Server



سابقه تدریس طراحي صفر تا صد وب سایت با وردپرس و تنظیمات موتورهای جستجو  SEOو بازاریابي الکترونیکي



توقیق و ارائه سازماني پیرامون موضوع تحول دیجيتال



توقیق و ارائه سازماني پیرامون موضوع بالکچين و کاربرد آن در صنعت



تدوین مقاله بررسي و بهینه سازی روش های بازاریابی و تبليغات سيار



تدوین مقاله تولیل و بررسي نرم افزارهای حوزه زنجیره تامین  SCMبا مقایسه سیست های توت فناوری  Oracleو SAP



تدوین مقاله بررسي انواع سیست های پرداخت الکترونیکي



تدوین مقاله  ،Semantic Web Miningوب كاوی معنایي با تمركز بر سیست های آموزش الکترونیکي



تدوین مقاله تولیل و طراحي بانک های مبتني بر معماری سرویس گرا Cloud Storage
سایر مهارتها



تجربه كافي در حل مسائل و مشکالت كاری



استفاده از مدیریتي صویح در موارع بوراني



متعهد و با احساس مسئولیت باال



عالره حرفه ای در شغل



روحیه كار تیمي و تجربه حرفه ای كار گروهي



توانایي اجرای كارهای مختلف در شرایط دشوار



یادگیری سریع و اعمال تکنولوژی های جدید و نوین



روحیه انعيا ،پذیر و انتقادپذیر باال

