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  آپ(شرکت آسان پرداخت پرشین( 

o  تا کنون  7931 مهر -مهندسی فرآیندها رئیس 

  سپ(شرکت پرداخت الکترونیک سامان( 

o  7931تا شهریور  7935 -برنامه ریزی استراتژیک ارشد کارشناس 

o  7935تا  7931 -کارشناس کنترل پروژه  

 ( گسترش ارتباطات و فناوری اطالعات هلدینگ زیرمجموعه ایران برنا )سینا 

o 7931تا  7939-مکاری در برنامه ریزی استراتژی ه 

o سرپرست پروژه سیستم یکپارچه مدیریت و برنامه ریزی(IMPS) - 7931  7939تا 

  وزارت  امور اقتصاد و دارایی 

o  یریتیمد داشبورددر بخش هوش تجاری و  "سامانه یکپارچه اطالعات اقتصادی کشور"تحلیلگر سیستم در 

 7931تا  7937 -

o  ی اموال دستگاه های دولت"و  "اموال دستگاه های دولتی بخش غیر منقول"تحلیل گر سیستم در سامانه های

 7937تا  7931 - "بخش خودرو
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 دستاوردهای شخصی -3

  پرداخت پرشین )آپ(آسان 

o )عضو تیم طراحی زنجیره ارزش و کالن فرآیند برای شرکت آسان پرداخت پرشین )آپ 

o  راهبری تیم شناسایی و بازمهندسی فرآیندهای الیه چهارم مدل کالن فرآیندها در شرکت آسان پرداخت پرشین 

o  راهبری تیم بهینه سازی شیرپوینت به منظور به کارگیری در اشتراک گذاری مستندات و تجارب سازمانی در شرکت

 آسان پرداخت پرشین )آپ(

o  انتخاب  تیم برایراهبریBPMS  آنسازی فرآیندها به منظور پیاده سازی در بستر آماده  و  

  الکترونیک سامان پرداخت 

o براساس مدل  شرکت پرداخت الکترونیک سامان  کالنو فرآیندهای  طراحی جریان ارزشتیم  عضوSAP و ITIL 

o  طراحی مدل کسب وکار شرکت پرداخت الکترونیک سامان براساس مدل عضو تیمCANVAS  

o  روش کارت امتیازی متوازن اجرای سند استراتژی با عضو تیمBSC طراحی در شرکت پرداخت الکترونیک سامان(

با  به منظور همراستایی کل شرکت ادارات( و تدوین سیستم سنجش و پایش متوازنکارت امتیازی متوازن تا سطح 

 های آناستراتژی 

o  طراحی و تدوین نظام مدیریت پروژه ها در شرکت پرداخت الکترونیک سامان عضو تیم 

 فناوری اطالعات سینا گ هلدین 

o  طراحی و پیاده سازی مدل فرآیندهای ستاد بنیاد مستضعفان برای توسعه سیستم عضو تیمIMPS  

  اقتصاد و دارایی وزارت 

o احی داشبورد مدیریتی برای وزیر امور اقتصاد و دارایی وقت عضو تیم طر 

 تحصیالت:  -4

 ( کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعاتIT دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  ورودی)02.86با معدل  0923 

 (APQC)موضوع پایان نامه: شناسایی و رتبه بندی اصول راهنمای استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش با استفاده از مدل 

  (0923)فارغ التحصیل سال  02.86کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با معدل 

  0928در سال  60فارغ التحصیل دبیرستان فرزانگان تهران در رشته ریاضی و فیزیک یا معدل پیش دانشگاهی 

  0921فارغ التحصیل سال  03.00دارای دیپلم ریاضی و فیزیک با معدل دیپلم 
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 :مهارت ها -5

  اخذ مدرکITIL foundation V4  ( 0932از موسسه دیجی وایز) 

 بین المللی اخذ مدرک ISO/IEC 20000 FOUNDATION  از  PECB  (0932 ) 

  اخذ مدرکProfessional Scrum Master  0938(سال از مرکز مشاوره مدیریت رایزن سامانه گستر( 

 طراحی فرم و گردش کار با مدرک مدیریت سایت شیرپوینت و   اخذINFOPATH  وSHAREPOINT DESIGNER   

 (0931از آکادمی شیرپوینت )

  اخذ مدرکUML (Object Oriented Analysis And Design With) 0936(از موسسه فراتر از دانش( 

  اخذ مدرک در طراحی و نگهداری پایگاه داده توسطSQL Server 2008  از موسسه آموزشی همکاران سیستم

(0930) 

  انگلیسیتسلط عالی بر زبان (IELTS GENERAL 7.5 , IELTS ACADEMIC 7) 

  آشنایی و تسلط بر نرم افزار های: 

 SQL SERVER MANAGEMENT  

 Enterprise Architect version 8.0 

 MS PROJECT 

 MS Visio 2010 

 SPSS 19.00 , R 

 BIZAGI  

 Sharepoint 

 افتخارات علمی:  -6
 

 و دریافت لوح تقدیر و جایزه از  22تا  22 سالهای در تهران دانشگاه مدیریت دانشکده برتر دانشجوی 000 عضو

 یفرهنگ اکبر علی دکتر استاد جشنواره فرهنگی

 (23ورودی) کنکور بدون ارشد کارشناسی دوره به ورود جهت تهران دانشگاه مدیریت دانشکده برگزیده دانشجوی  

 (23)ورودی  تهران دانشگاه مدیریت دردانشکده اطالعات فناوری مدیریت رشته در اول رتبه 
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 :کتب و مقاالت -7
 

  چاپ شده در فصلنامه  "طراحی چارچوب مفهومی برای مدیریت دانش در محیط یادگیری الکترونیکی "مقاله

 009-20، 0930، بهار وتابستان 6و  0فناوری اطالعات، پژوهشگاه علوم و فناوری ایران، سال اول، شماره 

  آمیز مدیریت دانش با استفاده از مدل  شناسایی و رتبه بندی اصول راهنمای استقرار موفقیت"مقالهAPQC" 

چاپ شده در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات )پژوهشگاه علوم و فناوری ایران(، نمایه شده در 

LISA,ISC,SCOPUS 

 Shamizanjani, M., Naeini, S. M., & Nouri, M. (2013). Knowledge management 

mechanisms in e-learning environment: A conceptual model .Knowledge Management 

& E-Learning, 5(4), 468–491. 

 

 مورد عالقه: کاری زمینه های -8

 فرآیندها مدیریت 

  دیجیتالتحول 

 برنامه ریزی استراتژیک 

  هوشمندی کسب وکار 

  تحلیل کسب و کار و طراحی سیستم 

 مدیریت دانش 

  کنترل پروژه 

 :عالقه مندی ها -9

  یوگا 

 طبیعت گردی 

  کتابخوانی 

  فیلم و سریال 

  نقاشی روی سفال 


