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مهندسی تست نرم افزارهای بانکی در سامانه های حاکمیتی و متخصص در مدیریت و راهبری سیستم های اطالعاتی بانکی،           

و  با پشتوانه کسب دانش دیجیتالبانکداری  در تحول اهداف پیشبرد جهت ها سیستم و ها زیرساخت تحلیل و تجزیهرقابتی ، 

  ، حسابداری، بانکی و انجام فعالیت شغلی به صورت ماتریسی در حوزه های مذکورITحوزه های مهارت در 

، اکوسیستم  رساله دکتری در زمینه بانکداری دیجیتال تحقیق و تهیهبا محوریت  ، دیجیتال بانکداری تحول و  محقق در امور

 در صنعت بانکداری  های بانکداری دیجیتال، رهبری و مدیریت استعدادهای دیجیتال

 

           

 ارشد کارشناسی 

/ مدیریت سیستم های اطالعاتی  مدیریت فناوری اطالعات        

 علوم تحقیقات تهران دانشگاه -پیشرفته

 50/19: معدل/  1396: تاریخ پایان        
 

 دانشجوی دکتری 

/ مدیریت خدمات و توسعه فناوری فناوری اطالعات تیریمد        

 آزاد تهران مرکزی ) در مرحله رساله ( دانشگاه -اطالعات

 28/19: معدل/ تاکنون : انیپا خیتار        
 

 کاردانی 

 دانشگاه آزاد واحد سما/  کامپیوتر        

 40/15: معدل /  1379: تاریخ پایان        
 

 کارشناسی 

 آزاد واحد تهران جنوبدانشگاه  /افزار نرم -مهندسی کامپیوتر       

 02/15: معدل / 1381: تاریخ پایان     

 

 

 



               

☑(interface & abstract class vs interface)  C# ☑ HTML   

☑ OS (Linux & Unix) ☑ Design Pattern  

☑ asp.net ☑ CRM  

☑ Git ☑ Data base, DBM   

☑ API   

           

 

             

            
 سامانه های کارتیحوزه  افزارهای بانکی های بانکی و مهندسی تست نرم کارشناس ارشد مدیریت کیفیت سیستم  

 (کمیتی و ارزش افزوده حا)

 خدمات انفورماتیک ایران:  شرکت         

 تاکنون 1385:  از         

  پشتیبانی سیستمهای یکپارچه مالی و پزشکیتولید و مهندس  

 رایاوران     

 1385تا :  1384 از :     

  مهندس فروش و پشتیبانی سیستم های یکپارچه مالی 

 کامپیوتربامداد:  شرکت    

 1384تا :  1381از :     

 

    

 

 دست تالیف (دورخیز رمز ارزها به سمت موقعیت شریانی تجارت بین الملل ) در  -کتاب: اقتصاد و رمز ارزهای دیجیتال 

 مدیریت استراتژیک فناوری اطالعات:   کتاب 

 1395تاریخ انتشار :     

 تبیین ابعاد مدیریت سیستم های اطالعاتی با رویکرد مدیریت استراتژیک فناوری اطالعات و ارائه مدلی برای آن:   مقاله 

 1395تاریخ انتشار :     

 فناوری اطالعات در سازمان ها و ارائه الگویی برای آنتبیین ابعاد مختلف مدیریت استراتژیک :   مقاله 

 1395تاریخ انتشار :     

 ارائه راهکارهایی برای مدیریت سیستم های اطالعاتی با رویکرد مدیریت استراتژیک فناوری اطالعات:   مقاله 

 1395تاریخ انتشار :     

 مدیریت دانش در مراکز خدمات بهداشت درمانی تأثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان بر پیاده سازی مؤثر:   مقاله 

 2015تاریخ انتشار :     

 یانسان هیسرما یدر ارتقا یکیالکترون یریادگی تیموفق یدیعوامل کل:   مقاله 

 1398تاریخ انتشار :     



 نوآوری رمز دستیابی به توسعه پایدار در بانکداری دیجیتال:   مقاله 

 1394تاریخ انتشار :     

 شناسایی و رنبه بندی عوامل موثر بر امنیت شبکه های اجتماعی:   مقاله 

 1397تاریخ انتشار :     

 داده کاوی راهکاری جهت کشف و مبارزه با پول شویی:   مقاله 

 1396تاریخ انتشار :     

 

 

 

            

 

         

 

 

 

 

 

 

           

 

   

   

   
   

 

 Linux Fundamental & Basic Administration ... 

 JAVA (مقدماتی) 

 Oracle Database 11 G : Administration... 

 Windows Server 

 COBOL Programing 

 Websphere MQ Administration 

  آشنایی با استانداردEMV  و پرداخت موبایلی 

     

  دوره مقدماتی راه اندازی و پشتیبانی ماژولCCDM   

  پایانه های فروش(POS )   

  اصول و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطالعات مبتنی بر استانداردهایISO/IEC 27001:2055   

  آشنایی با سیستم عاملOS /390 

 کارگاه آموزشی داده کاوی 

  1حسابداری مالی 

  2حسابداری مالی 

  حسابداری فروش 

 حسابداری بهای تمام شده 

 سمینارهای آموزشی بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال 

 سمینارهای آموزشی تراکنش و نظام های پرداخت 

 

 

 

 

  


