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  سوابق تحصيلي

 جوي دانشDBA  تا كنون) ٩٨تحول ديجيتال، دانشكده مديريت دانشگاه تهران (شهريور 

 اسفند تا  1391، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، ايران (مهر نرم افزار - كارشناسي ارشد، مهندسي كامپيوتر
  17.39)، معدل كل: 1393

  ،اسفند  – 1386بهمن نرم افزار، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ايران ( - مهندسي كامپيوتركارشناسي

  نرم افزار -رشته مهندسي كامپيوتردوم در  رتبه، رتبه در دانشگاه: 17.56معدل كل:  )،1390

 

  كار سوابق

 تا كنون) 1399مهيمن، تهران، ايران (خرداد  فناوري اطالعات و ارتباطات تحليلگر كسب و كار، شركت 

  1397فروردين (، شركت دانش بنيان راه كار سرزمين هوشمند، تهران، ايران و مالك محصول پروژهمدير – 
 )تا كنون

 اسفند  -1392 فروردينكار سرزمين هوشمند، تهران، ايران ( مدير فني دپارتمان خبر، شركت دانش بنيان راه
1396( 

  ،تهران، ايران ، شركت دانش بنيان راه كار سرزمين هوشمندبرنامه نويس و توسعه دهنده، دپارتمان خبر
  )1391اسفند  - 1391 ارديبهشت(

  سخت افزاري و نرم افزاري سيستم هاي كامپيوتري دانشگاه علم و فرهنگ،  مشكالتو رفع  ينويسبرنامه
 )1390اسفند  -1388فروردين (تهران، ايران، 



  طراحي و پياده سازي سرويسH-Index) مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي ،SIDپروژه كارشناسي ،( ،
 )1390( ،تحت ويندوز و تحت وب

  و ارتباطات دانشگاه علم و طراحي و پياده سازي سيستم ثبت امانات و كنترل تجهيزات مركز فناوري اطالعات
 )1389( ،، تحت ويندوزفرهنگ

  

  پروژه هانمونه 

 ) ي) سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات كاربران ارتباط تيشبكه احراز هوتحليلگر كسب و كار پروژه شاهكار
 راديويي

  برنامه نويس و مدير پروژه تي نيوز)tnews.ir( 

 سامانه رصد فضاي مجازي برنامه نويس و مدير پروژه )mixna.ir( 

  برنامه نويس و مدير پروژه سامانه مديريت اسناد همراه اول 

  مكان و ،خبر، كاال، آب و هوا، بليط هواپيما(وب  خرشگرهايبرنامه نويس و مدير پروژه ...( 

 

  ي تخصصي مهارت ها

 تحليل كسب و كار با استاندارد مسلط به BABOK V3.0 

  چابكمسلط به مديريت پروژه 

  مسلط به متدولوژيagile scrum 

 ) مسلط به مديريت فرآيندهاBPMN2.0( 

 فريم ورك  اشنا بآITIL version 4 

 مسلط به معماري سرويس گرا 

 در پروژه هاي فناوري ها و ابزارهاي ديجيتال  شناختEnterprise 

 سلط به مSEO 

  آشنا باGoogle Ads و اجراي كمپين  

 آشنا با مفاهيم ديجيتال ماركتينگ 

  مسلط به  .NET Framework  

  مسلط به زبان برنامه نويسي C# 

  مسلط به برنامه نويسيmulti thread 

 مسلط به معماري و برنامه نويسي سيستم هاي توزيع شده 



  مسلط به مفاهيم و معماري شبكه هاي بالكچين و رمز ارز 

 آشنايي با برنامه نويسي قرارداد هوشمند در شبكه اتريوم 

 (ديتابيس هاي چند ترابايتي)  با تعداد ركورد باال داده هاي حجيم و نگه داري مسلط به روش هاي پردازش 

  مسلط به تكنولوژيREST 

  آشنا با تكنولوژيSOAP 

 آشنا با انواع روش هاي پردازش موازي 

  مسلط بهVisual Studio 2019 

  مسلط بهSQL Server 2017 

  مسلط بهADO.NET 

 مسلط به ASP.NET MVC  

  آشنا باEntity Framework 

  مسلط بهDependency Injection  وIOC 

 مسلط به Java Script  وJQuery 

  مسلط بهCSS 

  مسلط بهHTML 

 وردپرس مسلط به 
  آشنا باPhotoshop 

 متوسط (توانايي خواندن، نوشتن، مكالمه و درك متون تخصصي)، مسلط به زبان انگليسي 

  مسلط بهJira ،Confluence  وGit  

  

  مهارت هاي مديريتي

  رهبري 

 و پرداخت در ازاي عملكرد مجموعهسلط به ارزيابي عملكرد همكاران زيرم 

 مجموعهمسلط به روش هاي توسعه فردي و به كارگيري در تيم زير  

  تعامل با تيم هاي مختلف و ذي نفعان 

  مديريت زمان و برنامه ريزي 

 

 

 


