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 سوابق تحصیلی 

 1385سال اتمام ، قزوین زاد اسالمی واحد دانشگاه آ -افزار کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم    

  1389سال اتمام ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین -افزار ارشد کامپیوتر گرایش نرمکارشناسی 

  1399، سال اتمام دانشگاه تربیت مدرس -دکتری مهارتی بانکداری دیجیتال 

 سوابق کاری 

    دروس از جمله ،آزاد و پیام نور هایکاردانی و کارشگگناسگگی در دانشگگگاهتدریس دروس دانشگگگاهی کامپیوتر در مع 

 یستم عامل ، کامپایلر و نظریه زبانها و طراحی الگوریتم س ،داده ساختمان

 ها، برنامه نویسی و تست نرم افزارهای سفارشی به مدت یکسالشرکت پیوند داده 

  تا کنون 1/5/90شروع فعالیت  ،تولیدطراحی و  کارشناس ارشد ،بهسازان ملتشرکت 

 تا کنون 98صنفی رایانه تهران )به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت( از  معضو کمیسیون بانکداری دیجیتال شورای نظا 

  تا کنون 98هم بنیانگذار جامعه آزاد توسعه کسب و کار هوشمند خاورمیانه و شمال آفریعا از سال 

 ژه راهکار جام  هویت دیجیتال بانک صنعت و معدن عضو تیم مشاوران احراز هویت در پرو 

 تا کنون 90از سال  شرکت بهسازان ملت در شده انجام های پروژه اهم             

 حسابداری و صندوق خودپرداز / CRSخوددریافت /  / خودپردازسامانه  •

 (اسناد هزینهو  حسابداری اسناد ،باز اقالمسیستم  سامانه حسابداری )زیر •

 جهت پرسنل بانک(DIGENT)  انگشت اثر با هویت احراز سامانه •

 جهت سازمان بورس و اوراق بهادار (CSD) سمات سامانه •

 تجمی  اسناد حسابداری)قلم باز، حسابداری و هزینه( •

 روابط بین کارگزاران )نسخه ستاد( -سامانه ستاد ارزی •

 کارکنان دولت  هایحساب •

 منشاء ارزی  •

 کشور( بانکی شبکه در نعد وجوه مدیریت سامانه )وبسرویسسینپ  •

 ها پروژه سایر

 1399و1398بررسی سند هویت دیجیتال فضای مجازی، کارفرما بانک صنعت و معدن،  •

 1398پیشنهاد سامانه احراز هویت جام  و پروپزال پیاده سازی هویت دیجیتال، کارفرما بانک صنعت و معدن،  •

 1398صوص محاسبات شناختی ینو جهت پژوهش در خری پلوهمکاری با مرکز نوآو •

 مهارتها

   پیاده سازیStored Procedure   درDB2  با ابزارهایIBM (ZOS , IDS) 

 کالینت در پیکربندی DB2 (DB2 Connect)  و ابزارDBArtisan 

 IBM Integration Bus ،IBM Business Process management  ،RSA 
 Delphi  ،C# ،Visual basic ،ASP ، HTML،SPSS ، Jscript 
 آشنایی باRUP  و UML  

 SOA و ماکروسرویس  



 ی گذرانده شدههادوره

 دوره  Mainframe ملت بهسازان شرکت در  

 (  دورهZ/OS و کار عملی با)ISPF  ملت بهسازان شرکت در  

  دوره مفاهیمSQL  برایDB2 ملت بهسازان شرکت در  

  دورهBPMN  (IBM)  

  دورهSP  ملت بهسازان شرکت درنویسی  

  وابسته به شرکت بهسازان ملت لینوکس مرکز یاسدوره 

 ( دوره جاوا J2SE , J2EE مرکز یاس وابسته به شرکت بهسازان ملت ) 

 دوره C# Windows application در موسسه سماتک 

 دوره Visual basic v.6 در مجتم  فنی تهران 

 1397دکامی  یدوره مدیریت کاربردی در موسسه آموزش 

  سوابق علمی و پژوهشی

 های حسگر بیسیمتحعیق پیرامون شبکه 

  وجو در شبکه حسگر بیسم، کنفرانس انجمن کامپیوتر ایرانعنوان پردازش پرسمعاله با 

  کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی نرم افزار، طول دنباله های بزرگ توسطدر دیتاستمعاله با عنوان فشرده سازی داده 

 دانشگاه آزاد اسالمی

 نظور حفظ انرژی و افزایش طول عمر شبکه حسگرسازی داده در شبکه حسگر بیسیم به ممعاله با عنوان بهبود فشرده 

 1388کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران 

  با راهنمایی دکتر مسعود صبائی از دانشگاه  وجو در شبکه حسگر بیسمعنوان پردازش پرسارائه سمینار دانشگاهی با

 صنعتی امیرکبیر

 افزایش طول عمر شبکه حسگر بیسیم، با  سازی داده جهتپایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ارائه روش جدید فشرده

دکتر  و مشاوران دکتر مهدی دهعان از دانشگاه امیرکبیر و صنعتی امیرکبیرصبائی از دانشگاه راهنمائی دکتر مسعود

 با دریافت درجه عالی ایران مخابراتمحمدشهرام معین از مرکزتحعیعات

  نهمین همایش بانکداری و نظام های برای موسسات مالی یمحاسبات شناخت ینیارزش آفر یچگونگمعاله با عنوان ،

 1398پرداخت 

 معاله با عنوان مدرن سازی کربنکینگ 

  گروه بانکداری دیجیتال در لینکد ادمین( ین با اعضای داخلی و خارجیDigitalBanking) 
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