کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی نرمافزار (دانشگاه آزاد)
سوابق کاری
شروع

خاتمه

سمت

ردیف

محل خدمت

 1شرکت کامپیوتری شمالغرب

)1375(1996

)1379(2000

کارورز رایانه

 2سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

)1380(2001

)1382(2002

 3کمیته امداد امام خمینی استان اردبیل

)1383(2003

)1383(2003

 4گروه صنعتی گلرنگ

)1384(2004

)1387(2008

 5گروه مهندسی آیکن

)1387(2008

)1390(2011

گواهینامه مرتبط

شرح وظایف
تایپ ،طراحی و صفحهآرایی نشریه پیام اردبیل

دیپلم

طراحی کارت ویزیت و بروشورهای تبلیغاتی

گواهینامه زرنگار

راهبری سختافزاری و نرمافزاری سازمان در واحد انفورماتیک
-

کارشناس کامپیوتر نصب و راهاندازی نرمافزار و آنتیویروس
پشتیبانی شبکه و سختافزار و اسمبلی سیستمها
راهبری سختافزاری و نرمافزاری سازمان در واحد انفورماتیک
کارشناس IT

نظارت و پشتیبان سیستمهای اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات

گواهینامه ICDL

مدیریت شبکه و اکانتینگ اینترنت پرسنل سازمان
پشتیبان پایگاه داده  SQLبیش از  10سیستم نرمافزاری از جمله (منابع انسانی ،تضمین کیفیت ،برنامهریزی و
کارشناس پشتیبانی کنترل تولید ،خدمات مشتری ،سفارشات خرید داخلی و خارجی ،سیستم ورود و خروج و )...
کنترل دسترسی گروههای کاربران نمایندگی سراسر کشور

لوح تقدیر بابت پیشنهاد طرح
سامان
گواهینامه SQL Server

مدیریت و نظارت بر استقرار و آموزش سیستمهای اتوماسیون اداری و گردش مکاتبات (فرزین)
تحلیل و طراحی فرمهای سازمانی در سیستم اتوماسیون ،تحلیل و طراحی فرآیندهای درون سازمانی فرمها و گردش کار
نظارت و کنترل دقیق دسترسی کاربران به اسناد
مدیر پروژه استقرار برنامهریزی و برگزاری دوره آموزشی اتوماسیون اداریبه تفکیک گروههای آموزشی (مدیران ،راهبران سیستم ،کارشناسان و کاربران دبیرخانه)
سازمانهای دولتی :وزارت علوم ،وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای مادرتخصصی عمران شهرهای اقماری (پرند ،پردیس ،هشتگرد) ،وزارت نیرو،
آبفای کشور ،محیط زیست کشور ،هواپیمایی هما ،استانداری فارس ،جهاددانشگاهی تهران ،جهاد دانشگاهی اردبیل ،مسکن و شهرسازی اردبیل
شرکتها :توسعه ترابر ایرانیان (ناجا) ،بیمه ملت ،مهندسین مشاور بندآب ،کیشچیپس(مزمز) ،سنگ آهن گلگهر ،سدید جهانصنعت

مدیر تیم تولید و استقرار سامانه جامع دفاتر پیشخوان دولت کشور (استانداری تهران)
مدیر تیم اجرایی پروژه تولید سیستم گردهما (سامانه برگزاریها)
 6شرکت توسعه فناوری حصار

)1390(2011

)1396(2017

مدیر پروژه

 7شرکت پاسکال سیستم پویا (درسا)

)1396(2017

تا اکنون

مدیر پروژه

مدیر تیم اجرایی پروژه سامانه بیگچنل (سامانه کسب درآمد از تلگرام)

گواهی شرکت در دوره دانش

مدیر تیم اجرایی پروژه تولید سامانه کسب و کار لوک می

بنیان ـ اتاق بازرگانی صنایع و

مدیر تیم تولید سامانه بارکدخوان اموال

معادن

مدیر تیم پشتیبانی سرور و کالینت دانشگاه محقق اردبیلی
مشاوره و پشتیبانی شرکت بیمه ملت
مدیر پروژه سیستم مدیریت اسناد سازمانی تحت لیسانس شرکت آلمانی ()Docuware

توانایی و مهارتها
 1آشنایی کافی با مفاهیم  PMBOKو  BPMNو BPMN2
 2تسلط کافی به متدلوژیهای استقرار و پیادهسازی سیستمهای یکپارچه AIM, Oracle ASAP, Epicore Scalar Signature
 3آشنایی کافی به روشهای نوین مدیریت و تولید چابک نرمافزار Scrum
 4آشنایی کافی به نرمافزار یکپارچه و ماژوالر سازمانی از جمله SAP , ERP
 5تسلط کافی به مباحث تحلیل گردش کار ،فرآیندهای درونسازمانی ،مکاتبات سازمانی و بهبود روشها ()WorkFlow
 6تسلط کافی به نرمافزارهای آماری و روشهای تجزیه و تحلیل آماری (همبستگی و آنالیز واریانس و)...
 7تسلط کافی به مباحث زیرساخت ()Domain, MailServer, Network & Hardwares
 8تسلط کافی به طراحی ،تولید و مدیریت پایگاه داده SQL Server
 9تسلط کامل به روش تولید نرمافزار  MVC (Model, View, Controller) .Netتحلیل و مهندسی نرمافزار (شیگرا) از جمله  RUP, UML, OOAو نرمافزارهای ER, Rational
 10تسلط کافی به زبانهای برنامهنویسی C#, VB , Delphi, JavaScript, Jquery, Css, Html, EntityFramwork, Linq
 11توانایی کامل مربیگری و ارائه کنفرانس ،دمو و ارائه محصول و توانایی برگزاری دورههای آموزشی
 12توانایی همکاری و انجام کارگروهی ()TeamWorking
 13آشنایی کافی با موتورهای سازمانی ،گردش مکاتبات ،گردشکار ،تولید فرم ،گزارشات و دبیرخانه

نشانها و لوح تقدیر
 1لوح سپاس از طرف مدیرکل فناوری استان تهران در خصوص مدیریت پروژه سامانه جامع دفاتر پیشخوان دولت کشور
 2لوح تقدیر از طرف دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص پشتیبانی بهینه از سیستمهای مالی ،سرور و کالینت
 3لوح تقدیر و تشکر از گروه صنعتی گلرنگ در خصوص طرح ساماندهی سیستمهای نرمافزاری و سختافزاری
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