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 رزومه

 

 مریم باقریخانوادگي:  نام و نام

 1601-60-52 تاریخ تولد:

 1150160212 تلفن همراه:

 mbagheri6895@gmail .com :الکترونیک پست

 :تحصیلي سوابق

 دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکتری:

 و کار هوشمندکسب  – مدیریت فناوری اطالعات گرایش:رشته و  -

 زادهدکتر حسن استاد راهنما:-  

 تهران  ایران، صنعت و علم دانشگاه ارشد: کارشناسي

 مصنوعی و رباتیک هوش -مهندسی کامپیوتر  گرایش:رشته و  -

 مینایی دکتر راهنما: استاد -

 پیشنهاددهنده هایسامانه در بعدی سه بندیخوشه از استفاده امه:نپایان عنوان

 تهران شریعتیفنی  دانشگاه کارشناسي:

 افزارمهندسی تکنولوژی نرم گرایش: -

 وب تحت دندانپزشکی کلینیک اتوماسیونی سامانه :امهنپایان عنوان -

 مهررهایی کترد راهنما: استاد -

 کارشناسي یدوره در ممتاز دانشجوی یرتبه کسب -

  ها:فعالیتخالصه 

 سگال پردازششرکت  –ایگاه داده ، تحلیل و طراحی پنویسبرنامه 

 سگال پردازششرکت  –افزار تیم نرم مدیر 

  گلرنگ سیستمشرکت  –هوشمندی کسب و کار مشاور 

 های رابطهپایگاه دادهرشناس اک( ای و گرافیNeo4j )–  ای نوینهای دادهپایانهشرکت 

  ای نوینهای دادهپایانهشرکت  –و هوشمندی کسب و کارکاوی ارشد دادهکارشناس 

 ای نوینهای دادهپایانهشرکت  –داده افزار بر بستر کالنه نرمپروژه توسع رمدی 
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  :های مدیریتيتوانمندی
 

 رزیابی بازار محصول و رقباا 

  مناسب پروژهجذب نیرو و شناسایی نیروهای 

 هاطرح محصول و ارتباط با کارفرما جهت دریافت نیازمندی 

 بندی محصول و زمانبندی جهت توسعهنسخه 

  تهیهBacklog های محصولبرای نسخه 

  تهیهBacklog  برایSprint 

 توانایی رهبری تیم جهت تحقق اهداف پروژه در زمان تعیین شده 

 های توسعه محصولهای کسب و کار و تهیه دیاگرامتحلیل روال 

  توانایی پیشبرد پروژه به روشAgile 

 

  :عالقه مورد هایزمینه

 کاویداده 

 تجاری هوش 

 هایداده پایگاه انواع SQL 

 هایداده پایگاه انواع No-SQL 

 داده کالن 

 گرافی هایداده پایگاه (No-SQL Graph Model) 

 گراف در روابط تحلیل 

 گرافی هایداده پایگاه در تجاری هوش 

 پیشنهاددهنده هایسیستم 

 الگو آماری شناسایی 

 ماشین یادگیری 

 یادگیری عمیق 

 اجتماعی هایشبکه 

 عامله چند هایسیستم (Multi-Agent Systems) 

 :شخصي هایتوانمندی

 کار حین در زیاد بسیار خالقیت 
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 کاری نظم رعایت 

  سریع یادگیری در باال توانایی 

 میسر زمان کمترین در نوین هایتکنولوژی یادگیری توانایی 

 کار حین در آمده وجود به مسائل برای مطلوب و بهینه راهکارهای ارائه توانایی 

 زیاد بسیار پشتکار 

 مناسب حل راه انتخاب برای سخت شرایط در آرامش حفظ توانایی 

 :ماقبل و ارشد کارشناسي مقطع در شده انجام هایپروژه از برخي

 پروژه های انجام شده در شرکت مهندسي سگال پردازش:

 ینسخه دو در مهاباد آبی برق سد صنعتی اتوماسیون یداده پایگاه و افزارنرم سازیپیاده و طراحی 

 GSM بستر با ارتباطی سیستم طریق از متصل کاربر و محلی کاربر

 انتقال عملیات چهار منطقه صنعتی اتوماسیون یداده پایگاه و افزارنرم اول فاز سازیپیاده و طراحی 

 کالینت و سرور ینسخه دو در کشور گاز

 انتقال عملیات چهار منطقه صنعتی اتوماسیون یداده پایگاه و افزارنرم دوم فاز سازیپیاده و طراحی 

 کالینت و سرور ینسخه دو در کشور گاز

 هوشمند توپک اولین گزارشات مشاهده افزارنرم MFL )مطرح افزارهاینرم هاینسخه سازیبومی 

 )آلمان و روسیه کشورهای

 وب تحت یسامانه یداده پایگاه و افزار نرم سازی پیاده و طراحی AMR صورت به Full Ajax ،

 سمنان ایمنطقه برق شرکت برای Component Base صورت به و ممکن حجم کمترین با

 هایپکت مانیتورینگ برای ویندوز تحت سرویس سازی پیاده و طراحی TCP برق شرکت برای 

 سمنان ایمنطقه

 ها:ای نوین بدون ذکر عناوین پروژههای دادههای انجام شده در شرکت پایانهپروژه

 ها:ی کشف روابط میان موجودیتسامانه 

o رابطه یک میلیارد و گرهی گراف با بیش از صدها میلیون اندازی پایگاه دادهراه 

o اندازی و تست راهETL های گرافیمناسب برای پایگاه داده 

o سازی بخش پیادهBI  با استفاده ازMSSQL BI 

o سازی پیادهETL  تجمیع با استفاده ازSSIS  

o سازی پیادهETL  گراف با استفاده ازPentaho Kettle Spoon 

o  پیاده سازیETL  گراف با استفاده ازSSIS 
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 ی کاوش و تحلیل متن:سامانه 

o اندازی تست پایلوت راهText Mining بندی متن با استفاده از برای خوشهPython 

o ی اندازی پایگاه دادهراهMongo DB محیط  وRock Mongo سازی برای به همراه مدل

 Mongo DBها در قرار گرفتن داده

 گیری اطالعات افراد حقوقيی تجمیع و گزارشسامانه: 

o سازی بخش پیادهBI  با استفاده ازMSSQL BI 

o سازی پیادهETL  با استفاده از تجمیعSSIS  

o سازی پیادهETL  با استفاده از گرافPentaho Kettle Spoon 

o سازی داشبور با استفاده ازطراحی و پیادهPower BI  وReport Builder 

 ی تجمیع اطالعاتسامانه 

o مدیر پروژه 

 سیستم جامع تحلیل اطالعات 

o مدیر پروژه 

o های مورد استفاده در این سیستم:تکنولوژی 

 Hadoop Ecosystem 

 HDFS 

 YARN 

 Map/Reduce 

 HBASE 

 SPARK 

 Zoo Keeper 

 Kafka 

 CI/CD 

 Dockers 

 GIT 

 Kubernetes 

 JAVA Enterprise 

 Spring Boot 

 Spring Cloud 

 Spring Security 

 Front-End 

 React.js 
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 Node.js 

 GO.js 

 High charts 

  ها:صورت گرفته در پروژههای فعالیتسایر 

o پروژهچندین ها در بهبود سرعت اجرای کوئری 

o اندازی راهSource Control های ی کوئریبرای ذخیرهMSSQL Server 

o  ی پایگاه داده 46تجمیع و پاکسازی بیش ازMSSQL 

o افزار تحلیل گراف در نرمGephi 

o سازی پیادهETL نیمه خودکار تجمیع و پاکسازی داده 

o  های ارتباطی با پروتکلکارRTSP  وRTP 

o  بررسی ابزارDundas  وTableau تجاریجهت تولید گزارشات هوش 

 :هاسایر فعالیت

 

 واحد های پروژهBI در شرکت گلرنگ، زیر گروه گلرنگ سیستم 

o اندازی راهETL  تهیه پشتیبان ازDBها 

o اندازی راهETL  دریافت داده ازWeb Service  وWeb API 

o  بررسی پیوست امنیتیInstance های نصب شده بر رویDB Server 

o اندازی راهETL ها با استفاده از تهیه پشتیبان از فایلBatch Script 

 های حوزه فناوری اطالعاتسایر فعالیت 

o  نوشتنRFP ی ردیابی محصوالت شرکت زمزمبرای شرکت بومرنگ برای پروژه 

o  نوشتنRFP های گذاری اتاقی هوشمند قیمتی سامانهروژهبرای شرکت بومرنگ برای پ

 هتل پارسیان آزادی

o  نوشتنRFP  برای شرکت بومرنگ برای پروژه سامانه هوشمندسازی جمع آوری اطالعات

 ایهای زنجیرهکاالها در فروشگاه

 :کاری سوابق

 (1612 تا 1611 )سالپردازش سگال مهندسی شرکت 

o ها:مسئولیت 

  افزار نرم مهندس 

 افزار نرم تیم سرپرست 
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 (1612 تا 1611 )سال پردازش سگال مهندسی شرکت 

o ها:مسئولیت 

 افزار نرم تیم مشاور عنوان به 

 کنون تا1614 سال(نوین دادهای هایپایه شرکت(  

o ها:مسئولیت 

 کارشناس ارشد پروژه 

 کاوی داده و تجاری هوش ارشد کارشناس 

 کاویمشاور مدیر واحد داده 

 تجاری مدیر پروژه در حوزه هوش 

 مدیر واحد سیستم جامع تحلیل اطالعات 

 و مدیر محصول مدیر پروژه Data Total Solution سبد محصول در حوزه کالن(

 داده(

 به صورت ساعتی (10پژوهی)خرداد تا آبان  گلرنگ، واحد داده  شرکت 

o ها:مسئولیت 

  کارشناسETL 

 سرپرست انباره داده 

 به صورت ساعتی (10نوین رایانه)فروردین تا آبان  شرکت 

o ها:مسئولیت 

 های هوش تجاریمشاور پروژه 

 

:هامهارت

 

  توانایي کار با ابزارهای حوزه کالن داده درHadoop Ecosystem 

 Apache Spark 

 Apache Hive 

 Apache Nifi 

 Apache Kafka 

 Apache Ambari 

 Apache HBASE 
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 بر تسلط MS SQL Server 

 TSQL 

 Indexes 

 Administrator 

 Query Tuning 

 کار با  در میلیاردی رکورد تعداد با هایداده با کار بر تسلطMSSQL 

 یداده پایگاه با آشنایی Oracle 

 یداده پایگاه با آشنایی Mongo DB 

 Rock Mongo DBA 

 Data Model 

 BSON 

 ابزارهای با کار مهارت BI  

  SSDT 

 SSAS 

 SSIS 

 SSRS 

 ETL هایOpen Source 

 Pentaho Kettle Spoon 

 Talend Open Studio 

 Apache Nifi 

 Jasper ETL 

 گراف هایداده پایگاه با کار  

 Neo4j 

 .Net ETL 

 Spoon ETL 

 از داده انتقال مکانیزم به تسلط MSSQLگراف به 

 نویسیبرنامه به تسلط .Net در گراف با کار برای Neo4j 

  تسلط به انتقال اطالعات از طریقSpark  به گراف درNeo4j 

 گراف تحلیل ابزارهای با آشنایی Gephi 

 کاویداده 

 با نویسی برنامه  MATLAB 
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 نویسیبرنامه با آشنایی R از استفاده توانایی و  Packageدر کدنویسی و ها R Studio 

 با آشنایی Python داده آنالیز در 

 کاوی در کتابخانه آشنایی با مفاهیم دادهMLLib  درApache Spark 

 افزار نرم با آشنایی Weka و SPSS Modeler  وRapid Miner 

 مفاهیم 

 ماشین یادگیری و تجاری هوش کاوی،داده مفاهیم به تسلط 

 ماشین یادگیری با مرتبط مهندسی احتماالت و آمار مفاهیم با آشنایی 

 های پیشنهاددهندهآشنایی با مفاهیم سیستم 

 تسلط کامل به مفاهیم کالن داده در هدوپ اکوسیستم 

 با نویسي برنامه JAVA یافزونه همراه به JADE عامله چند هایسیستم یحوزه در 

 Java 

 Spring Boot 

 Spring Data 

 Rest Template 

 بر تسلط .Net Application 

 Port Using 

 Network Programming 

 Thread Programming 

 با آشنایی WPF 

 آشنایی Web form Asp.net 

 با کار با آشنایی MVC Asp.net 

  ی طراحي سایتحوزهابزارهای 

 JQuery 

 JSON 

 JAVA Script 

 HTMP5 

 CSS3 

 Bootstrap 

 Angular.js 

 Node.js 

 ASP.Net 
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 ASP MVC 

 سایر ابزارها 

 افزارهاینرم بر تسلط  Multi Media 

 بر تسلط Office 

 معماری با آشناییMVC ،3Layerd ،MVVM ، MVP 

 هایمتدولوژی با آشناییSSADM ،RUP ،  Agile(Scrum) 

 صورت به کار  Team Work 

 SVN 

 TFS Server 

 Share Point 

 GIT 

 مستندسازی ابزارهای 

 Rational Rose 

 Enterprise Architect 

 Smart Draw 

 :گذراندن حال در و شده گذرانده هایدوره

 1616 سال در تهران فنی مجتمع در کار و کسب مدیریت و کارآفرینی یدوره 

 با تجاری هوش یدوره MSSQL 1612 سال در یوسفی مهندس نظر تحت سماتک یمؤسسه در 

 یدوره Oracle Workshop I 1612در سال  هاشمی مهندس نظر تحت 

 دوره MS SQL Server Administration 1610در سال  در مؤسسه فراتر از دانش 

  1612تهران در سال دوره مذاکره، فن بیان و زبان بدن زیر نظر دکتر طباطبایی هیئت علمی دانشگاه 

  دوره جاوا وSpring  درUdemy 

  :ایحرفه و فني دانشگاه در تدریس سوابق

 سایت گرافیکی رابط طراحی 

 هایکوئری سازیبهینه T-SQL در MSSQL Server 

 زیر موارد شامل تجاری هوش 

 داده یانباره مفاهیم 

 مفاهیم Analysis Service 

 مفاهیم SSIS: 
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 مقاالت منتشر شده:

 «به عنوان نویسنده اول « های پیشنهاددهندهبعدی در سیستمبندی سهاستفاده از خوشه

 منتخب مقاله برتر –( 1616)در دومین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر

 «سنده اول در به عنوان نوی« ای در شرایط شیوع کرونابررسی وضعیت سفرهای جاده

 (1611)سال المللی مدیریتهفدهمین کنفرانس بین

 «های واگیردار هوشمندسازی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با توجه به شیوع بیماری

المللی مدیریت)سال به عنوان نویسنده دوم در هفدهمین کنفرانس بین «نظیر کرونا

1611) 

 Workshopسوابق برگزاری 

  برگزاری ورکشاپETL  در واحدBI شرکت گلرنگ، زیر گروه گلرنگ سیستم 

  برگزاری ورکشاپBI ای در هفته پژوهشدر دانشگاه فنی حرفه 

 های برگزاری ورکشاپ آشنایی با پایگاه دادهNo SQL در هفته پژوهش 

 ای در هفته پژوهشکاوی در هفته پژوهش در دانشگاه فنی و حرفهبرگزاری ورکشاپ داده 

  دانشگاه تهران در کالس برگزاری ورکشاپ آشنایی با کاربردهای هوش تجاری در صنعت در

 آقای دکتر سهرابی برای مقاطع دکتری و ارشد گرایش فناوری اطالعات

 خارجي زبان

 انگلیسی زبان 

 MSRT - 62 

 UTEPT - 60 

 


