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 دارای کارت پایان خدمتضعیت نظام وظیفه : و

 وضعیت تاهل : مجرد 

  کوچه اکبریان، گوهری ، خیابان  معلم، خیابان چهار راه قصرتهران، ساکن : 
 

 سوابق تحصیلی 

 کشور/ شهر  مدت تحصیل  رشته / گرایش  نام واحد آموزشی مقطع 

 ایران/ تبریز  92 – 87 فناوری اطالعاتمهندسی  شهید مدنی آذربایجان کارشناسی 

 K-windowکاوی الگوریتم دادهسازی و پیادهنامه کارشناسی: توسعه پایانموضوع 

 ایران/ تهران  94 - 92 تجارت الکترونیک  فناوری اطالعات/مهندسی  خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد 

 کارگیری هوش تجاری در بهبود عملکرد بیمه عمر: مورد کاوی بیمه عمر سامان نامه کارشناسی ارشد: بهپایانموضوع 
 

 خارجی های مهارت در زبان

 میزان تسلط مکالمه(  ،نوشتن ،خواندن ) توانایىنوع  خارجی  زبان 

 متوسط  خواندن، نوشتن  انگلیسی

 خــوب  خواندن، نوشتن، مکالمه استانبولی ترکی

 

 ها مهارت 

 چین و ارزهای رمزنگاری شدهکار تحقیقاتی در زمینه بالک •

 هویت دیجیتال –مدیریت هویت و دسترسی  •

 مدیریت ارتباط با مشتریو  هوش تجاری  •

 داده کاوی و هوش تجاریهای طراحی و اجرای پروژه •

 ( R&Dهای تحقیق و توسعه ) پروژهانجام  •

 

 کارهای تحقیقاتی انجام شده

 سال عنوان 

 1392 های سینوپتیک هواشناسی بینی زمان کاشت برنج با استفاده از دادهمدلی برای پیشمقاله  .1

 NFC 1392ارائه مدلی برای پرداخت خرد با استفاده از فناوری مقاله  .2

 1393 : مورد کاوی بیمه سامانکاوی تحلیل رفتار مشتریان بیمه عمر با استفاده از تکنیک دادهمقاله  .3



های وسیله نقلیه بر نوع  های جمعیت شناختی مشتریان و ویژگیبررسی همبستگی ویژگیمقاله   .4

 مطالعاتی بیمه بدنه اتومبیل حادثه: مورد 
1393 

 1394 بندی مشتریان بیمه عمر شرکت بیمه سامان بندی فازی برای بخشاستفاده از خوشهمقاله  .5

 1394 فضای مجازی  ها و الزامات امنیتی محصوالتپروژه شناخت نیازمندی  .6

  در نیاز مورد اپراتورهای  تعداد پستی، بازار اندازه تعیین  و تحلیل پستی، های فعالیت   شناساییپروژه  .7

 اپراتورها برای   پروانه نوع تعیین و حوزه این
1395 

 1396 کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا و سوئیس مدیریت هویت و دسترسی  پروژه بررسی تطبیقی اسناد .8

 1397 های بلوغ مدیریت هویت و دسترسی بررسی مدل  .9

 1397 دسترسی بررسی استانداردهای مدیریت هویت و  .10

 1396 چین مقاله انقالب سایبری بر بستر بالک .11

 1396 چین و ارزهای رمزنگاری شده مقاله رویکردی جامع برای حاکمیت بالک .12

 1397 چینپروژه بررسی کاربردهای هویتی بالک .13

 1398 مورد اعتماد در بستر اینترنت( پروژه سماوا )سامانه مدیریت هوشمند هویت .14

 1398 دهی هویت دیجیتال در حوزه اتباع خارجیسامان  .15

 1399 کاربرد هویت دیجیتال در هوشمندسازی پلیس با رویکرد تحول دیجیتال  .16

 1399 بانکال ال در تحول دیجیتکاربرد هویت دیجیت .17

 1399 ویت دیجیتال ایران بوم هزیستتدوین سند معماری کالن  .18

 

 سوابق کاری

 1390  - 1392 (کار دانشجویی) مرکز فناوری اطالعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. 1

 1393  - 1394 (کارگیری هوش تجاری در بهبود عملکرد بیمه عمردر پروژه بهمکاری )شرکت بیمه سامان . 2

 1394  - 1395 پیشگامان محتوا گستر )مشاوره خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات( شرکت . 3

 1398  - 1395 متیران )مرکز اسناد هویتی ایران( . شرکت 4

 1398  - 1396 چین و رمز ارزها( . کوین ایران )سایت جامع آموزش و اخبار در حوزه بالک5

 تا کنون – 1398 . برهان )راهبران هویت مجازی آینده(6
 

 های کامپیوتری مهارت 

IBM SPSS Modeler (IBM SPSS Clemetain) 

Microsoft Office 
 

 ها مندی عالقه

 چین، ارزهای رمزنگاری شده و کاربردهای آنبالک ▪

 (R&Dتحقیق و توسعه ) ▪



 های فناوری اطالعات ریزی و مدیریت پروژهبرنامه  ▪

 هوش تجاریهای  حلسازی راهطراحی و پیاده ▪

 های مدیریت هویت و دسترسی های هویت دیجیتال و سیستم چالش ▪


