
   :مشخصات فردی

    محمد :نام ●

  

  

    یــساق :نام خانوادگی ●

    ابوالقاسم :نام پدر ●

 مرد :جنسیت ●

    1357بیست و دوم اسفند ماه  :متولد ●

  تهران  شهر  ●

 متاهل :وضعیت تاهل ●

 

mdsaghi@gmail.com , :ایمیل ●
.commd.saghi@behsacorp 

 linkedin.com/in/mdsaghi :آدرس وب ●

 09155116453 :تلفن تماس ● 

 

 :مدرک تحصیلی
 لیسانس :مدرک ●

 تحول دیجیتال ) دانشگاه تهران(  DBAدانشجوی 

 کامپیوتر :رشته تحصیلی ●

 نرم افزار :گرایش ●

 جهاددانشگاهی-علمی کاربردی :دانشگاه ●

      

 

 :مهارتهای تخصصی

   Team Leading 

 ITIL 

  مشاوره و اجرای پروژه هایDigital Transformation 

  تحلیل و پیاده سازی در حوزهTelecom  (هسال 5 تجربه حضور و فعالیت )در این حوزه 

 تحلیل و پیاده سازی سیستمهای  ERP: در این  هسال 15تجربه حضور و فعالیت ) ، لجستیک و پرسنلیمالی

 (حوزه

 Oracle Performance Tuning 

 Oracle DBA 

 PL/SQL 

 FORMS6i & REPORTS 6i 

 BIG DATA (DATA Engineering) 

mailto:mdsaghi@gmail.com
mailto:md.saghi@behsacorp


 BI/QlikView 

 Software Development(Software Engineering) 
 ADF / JDeveloper 

 نرم افزار  استفاده از با داده تحلیلExcel و همچنین تدریس پیشرفته 

 DELPHI 

 JOOMLA 
 

 
 

 

 :سوابق تحصیلی

 تاریخ اخذ مدرک گرایش رشته نام دانشگاه/موسسه مدرک

DBA * دانشگاه تهران 
 تحول دیجیتال

Digital 

Tranformation 

 تحول دیجیتال

Digital 

Tranformation 

 01/07/1399از 

 مشغول به تحصیل

 کارشناسی
 -کاربردی  علمی

 جهاددانشگاهی مشهد
 کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی 

 نرم افزار
1386/11/30 

کاردانی نرم 

 افزارکامپیوتر

 -علمی کاربردی 

 جهاددانشگاهی
 1383/06/12 نرم افزار نرم افزارکامپیوتر

 

  : لینک مشاهده توضیحات دورهj6yun.ir/wra 

 

 :دوره های گذرانده

 نام موسسه تاریخ اخذ نمره/امتیاز عنوان دوره

COBIT 2019  1399/07/21 NIS ICT   

BABOK V3  1398/11/01 NIS ICT   

BIG_DATA Foundation (Hadoop 

infrastructure) 
 1398/07/01 NIS ICT   

ITIL V3  1398/05/20 NIS ICT   

 

BIG_DATA Foundation  (Workshop) [ 

Hadoop - Yarn - Spark & ...] 

 

   NIS ICT  1397/09/30 خوب

BIG_DATA 

Foundation 
   NIS ICT  1397/05/15 خوب

PL/SQL 1393/08/01 خوب پیشرفته 
شرکت الکتریک خودرو 

 دکتر حسن عباسی  -شرق 

https://yun.ir/wra6j


ADF/JDeveloper Essentials 1391/07/15 عالی 
مهندس  -برتر اندیشان 

 ایرانی

Oracle RAC & GUARD 1392/06/10 عالی 
 -موسسه آموزشی آنات 

 مهندس ایرانی

OCP 1392/02/10 عالی 
شرکت الکتریک خودرو 

 مهندس ایرانی -شرق 

OCA 1390/11/15 عالی 
شرکت الکتریک خودرو 

 مهندس ایرانی-شرق

 وزارت تعاون 1379/07/12  ترخیص کاال-امور گمرکی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :آشنایی با زبانهای خارجی

 Speaking Listening Reading Writing زبان خارجی

 متوسط خوب متوسط متوسط انگلیسی
 



 :سوابق شغلی

 

 نام شرکت
سمت 

 سازمانی
 تاریخ پایان تاریخ آغاز شرح فعالیت

 شرکت بهسا 

)بهپرداز همراه 

 سامانه اول (

 
 

رئیس تیم 
DATA 

$ 

REPORT 

مدیریت داده مسئولیت فنی و راهبری تیم 

 CBSو  CRMحوزه تهیه گزارشات  )مرجع

 (مورد نیاز در همراه اول 

 و تعیین خط مشی تیمارائه راهکار 

 ITILتوسعه و بهبود سرویس برپایه 

 ادامه دارد 01/03/1397

 شرکت 

 بهپرداز جهان

 کارشناس

 نرم افزار

 توسعه پکیج 

  ایجاد و مدیریت محیط تست نهایی 

 Performance_Tuning  
 کنترل فنی کارشناسان تیم توسعه 

 در پروژه  همراه اول

01/05/1394 01/03/1397 

انجمن کارشناسان 

-خبره محلی

 شهرستان مشهد

مشاور 

انفورماتیک 

 و تبلیغات

طراحی سایت انجمن و انجام امور 

 مشاوره مقتضی
 ادامه دارد 1389/11/02

شرکت فرارسانه 

 اتوماسیون شرق

 کارشناس

طراح 

 دیتابیس

 و

توسعه 

دهنده 
ADF 

تحلیل و طراحی دیتابیس و توسعه نرم افزار 

 JDEVELOPER-ADFدر محیط 

) همکاری در پروژه نرم افزار مدیریت جامع 

 فضای سبز شهری مشهد(

01/11/1393 31/04/1394 

شرکت الکتریک 

 خودرو شرق

 رئیس

 پایگاه داده
DBA 1392/12/20 31/04/1394 

شرکت الکتریک 

 خودرو شرق

 کارشناس

 نرم افزار

پیاده سازی  -پشتیبانی  -تحلیل 

 سیستمهای 

 مالی و لجستیک

1389/12/01 1392/12/20 

شرکت الکتریک 

 خودرو شرق

تکنیسین 

مهندسی 

 محصول

بروزرسانی و ایجاد مدارک تولید 

 محصول و بهینه سازی محصوالت
1387/12/01 1389/12/01 



 

 

 

  

شرکت الکتریک 

 خودرو شرق

تکنیسین 

 مهندسی

سال  2مدت  -سال آرشیو فنی 2مدت 

 مهندسی محصول
1383/04/14 1385/04/15 

 



 تجارب :

 

  : شرکت بهسا 

o  شرکت بهسا جهت استفاده از راهکار مدیریت و راهبری تیم مدیریت دادهBigDATA  پیاده سازی شده

 ل با استفاده از ابزار هدوپ و ...توسط شرکت هواوی در ساخت گزارشات مورد نیاز در همراه او

o  بازطراحی طراحی دیتامدلWH بر اساس بهینه سازی دیتامدل پیاده سازی شده تا کنون 

o  توسعه و بهبود سرویس برپایهITIL 

o ارائه راهکار و تعیین خط مشی تیم 

o  حرکت به سمتDMBOK ( به جهت حکمرانی دادهData Governance) 

 : شرکت بهپرداز جهان 

o  : انجام فعالیتهای دارای حجم داده ای باال نظیرFMRA  ... سیستم قرعه کشی ، گزارشات دوره ای و ، 

o . همکاری در ایجاد سرور تست عملیاتی 

o  موجود مانندبهینه سازی پرس و جوهای جاری با استفاده از ابزارهای :PROFILE  ،INDEX  ،

PARTITIONING  ... و 

o  راهنمایی و کنترل اعضای تیم توسعه در جهت بهبود ماژول های عملیاتی 

 

 :گروه صنعتی گلرنگ 

o  ایجاد سیستمBI  تحقیقات بازار با استفاده از داده های دریافتی از شرکتEMRC   با استفاده از ابزار

QLIKVIEW® 

o  سیستم همکاری در تحلیل اولیهBI  تسهیالت 

 :شرکت الکتریک خودرو شرق 

o همکاری یا اجرای پروژه هایی شامل : انتقال سرور اوراکل شرکت از  : رئیس واحد پایگاه داده شرکت

و تحلیل و حل  11.2.0.4 به   11.2.0.1بستر ویندوز به بستر لینوکس با ارتقاء همزمان نسخه دیتابیس از 

(،  همکاری در راه اندازی FORMS6Iخطاهای ناشی از آن بدلیل بستر نرم افزاری موجود در شرکت )

و کنترل روزانه سرور دیتاگارد ، بررسی امنیت سیستم و اصالح یوزرها و رولهای موجود در دیتابیس 

 ود .ه جهت بهینه نمودن امنیت سیستم و مسئولیت کامل سرورهای دیتابیس موجب

o  : اصالح سیستم  تحلیل ، پیاده سازی و پشتیبانی سیستم های مالی : حسابداری مالیکارشناس نرم افزار (

انبار ) ، حسابداری  (و بهینه سازی سیستم درج اسناد اتوماتیک با امکان گزارش گیری داده های مرجع

با امکان نه و مدیریت وجوه ) ( ، خزاتحلیل و طراحی در حد قابلیت دسترسی به سیستم حسابداری تعدیل

(، تسهیالت ، حسابداری اعتبارات ، حسابداری اتصال به سیستم اسناد اتوماتیک سیستم حسابداری مالی 

 پیمانکاران و ... 

تحلیل ، پیاده سازی و پشتیبانی سیستم های لجستیک : انبار ، دریافت کاال ، برنامه ریزی ) تولید و مواد( 

 و ...

 

  فرارسانه اتوماسیون شرق:شرکت 

o  عضویت در تیم تحلیل پروژه و طراح دیتابیس سیستم مدیریت فضای سبز شهری مشهد با استفاده از ابزار

ORACLE JDEVELOPER  و در بسترADF و همچنین پروسیجر نویسی اوراکل در موارد مقتضی 

 :انجمن کارشناسان خبره محلی 

o ر جومال با توجه به سلیقه مورد پسند هیات مدیرهطراحی سایت مجموعه با استفاده از ابزا 

o  حضور در جلسات انجمن با عنوان مشاور فناوری و تبلیغات 

 


