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 مدیر عامل شرکت توسعه فناوری ارتباطات آریانوس از بدو تاسیس .63

 تحت مدیریت اینجانب : پروزه های انجام شده ی از برخ

 (1389-1391) پتروشیمی رازی پروژه ها در شرکت 

o  تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت اطالعات پروژه 

o ( تحلیل مدیریت فرآیندهای سازمانBPM) 

o  پروژه پورتال سازمانی بر اساس زیر ساختSharepoint )و اجرای زیر سامانه های آن )مدیر پروژه 

o   تحلیل و پیاده سازی مدیریت مستندات سازمانDMS 

o استقرار سیستم فرآیندهای منابع انسانی 

o تم نظارت تصویری تحت شبکهسنصب و راه اندازی سی 

 

 (1389-1385پروژه ها در شرکت مدیریت و ساخت بویلر مپنا )

o  تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت اطالعات پروژه 

o  تحلیل مدیریت( فرآیندهای سازمانBPM) 

o  پروژه پورتال سازمانی بر اساس زیر ساختSharepoint )و اجرای زیر سامانه های آن )مدیر پروژه 

o   تحلیل و پیاده سازی مدیریت مستندات سازمانDMS 

o استقرار سیستم فرآیندهای منابع انسانی 

o تم نظارت تصویری تحت شبکهسنصب و راه اندازی سی 

 حوزه نرم افزار : سایر پروژه ها در 

 1389( :طراحی و اجرای پورتال :www.jedarpanel.com) 

 1389( :طراحی و اجرای پورتال :www.sarzamin-eng.com) 

 1388( طراحی و اجرای پورتال فرودگاه کیش :www.kishairport.ir) 

 1388(طراحی و اجرای پورتال بندرگاه کیش :www.kishseaport.ir) 

 1388طراحی و اجرای : ( پورتال شرکت توسعه فرودگاه و بندرگاه کیشwww.kishports.ir) 

 1386 : طراحی و اجرای پورتال( پژوهشکده الکترونیک دانشگاه شریفwww.sharif-erc.com) 

 1386 طراحی و اجرای موتور جستجوی انتشارات محراب قلم :(www.mahtabe-encyc.com) 

 1385:  شرکت حمل و نقطراحی و اجرای پورتال( ل پتروشیمیwww.ptc-ir.com) 

 1385طراحی و اجرای پورتال مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه تهران : (utec.ut.ac.ir) 

 1384- 1385نوجوان اجراي وب سایت جامع انجمن ناشران کتاب کودک و، تحلیل و : مدیریت،  طراحي www.cacbook.com  

 1380 - 1385ینا در پروژهاي:  همكاري با شركت اندیشه وران سIT ،e-Commerce ،e-Banking  و  سیستمهاي پرداخت آنالین 

 1385)تحلیل، طراحی و اجرای پروژه موتور جستجوي بنیاد تاریخ انقالب ) شركت گسترش اندیشه پویا : 

 1385برنامه مدیریت و ایجاد فرم )بسته نرم افزاري( شرکت برنس رایان پرداز : 

 1383- 1384 :وبایل و كامپیوترهاي جیبيبرنامه نویسي م 

 1384همكاري با دانشگاه تهران در پروژه هاي 1386و :e-Learning  وLMS و ایجاد محتوا و تولید دروس الکترونیکي 

 1384 :سایت نوت بوك ایران www.bestbuy.ir 

 1383 :اینننننننننننننننتنننننننراننننننننت و وب سنننننننننننننناینننننننت شننننننننننننننركنننننننت حنننننننمنننننننل و ننننننننقنننننننل سننننننننننننننمننننننناراه www.samacargo.com 

 www.monir.com منیرسایت انتشارات : 1383

 1383 :مپنا )مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران( بین المللي سیستم جامع بازرگاني و قراردادهاي 

 1383 :)سیستم شماره گذاري و دسته بندي مكاتبات )مپنا 

 1383 : سایت انتشارات محراب قلمwww.meg.ir 

 1382 :سایت انتشارات كوكبwww.kkme.com 

 1382 :و طبقه بندي اسناد )مپنا( سیستم بایگاني 



 1381 :)سیستم دبیرخانه مخصوص كارگاهها )مپنا 

 1381 :امام رسیستم جامع كنترل و ثبت ورود و خروج  و بارگیري پتروشیمي بند 

 1380 : وب سایت فروشگاه محصوالت فرهنگي  ابن سیناwww.iran-book.com 

 1380 : فروشگاه محصوالت صوتي و تصویريwww.sosoz.com 

 1380 :اینترانت مركزي مپنا 

 1380 :اینترانت مركزي اداره برق منطقه اي فارس 

 1380 : برنامه طراحي و تحلیل مدارهاي داخليIC (VLSI Editor) )دانشگاه صنعتي امیركبیر( 

 1378 :)برنامه صوتي و تصویري جشنواره فیلم فجر )موسسه فرهنگي و هنري فارابي 

 و نیز :

o  اینترنتی شاتل )در حال انجام(طراحی و اجرای فروشگاه 

o طراحی و اجرای سامانه مدیریت منابع انسانی و تایم شیت شرکت سدید جهان صنعت 

o  طراحی سامانه مدیریت اسناد شرکت ناموران 

o طراحی و اجرای سامانه نظام فروش اینترنتی شرکت به پخش 

o طراحی و اجرای سامانه گزارشات شرکت به پخش 

o  شرکت به پخشطراحی و اجرای وب سایت 

o )طراحی و اجرای سامانه تامین خارجی شرکت آریا رسانه تدبیر )شاتل 

o  و اجرای سامانه سفارشات شرکت چینی بهداشتی مرواریدطراحی 

o طراحی سامانه بازرگانی و صادرات شرکت چینی بهداشتی مروارید 

o )سیستم آموزشي و كنكور مجموعه فراست )بسته نرم افزاري 

o  انبارداري ژوبین )بسته نرم افزاري(سیستم حسابداري و 

o  نقش(  -سایت خرید و فروش لوازم و ماشین آالت صنعتي )سازمان گسترش www.e-resale.ws 

o سایت شركت نقشwww.naghsh.net 

o   وب سایت فروشگاه محصوالت فرهنگيwww.arya.ws 

O  انبارداري داروها و لوازم پزشننننننننكي مجموعه اداره بهداشننننننننت و درمان نزاجا و طراحي، تحلیل و اجراي سننننننننیسننننننننتم جامع

 بیمارستانهاي تابعه   

O طراحي، تحلیل و اجراي اینترانت مرکزي نزاجا 

o طراحي، تحلیل و اجراي سایت شرکت فناوري پردازش پیشرفته به منظور انجام ثبت دامنه بصورت آنالین و پشتیباني مشتریان 

o  اجراي سیستم پردازش کارت هاي اعتباري خارجيطراحي، تحلیل و 

o  طراحي، تحلیل و اجراي سایتwww.zigorat.com 

o طراحي و تحلیل سیستم فروشگاه ساز 

o  عضو تیم طراحی و تحلیل نرم افزارCRM  بر اساس چارچوبSOA:WCF 

o تریان در حوزه همکاری در تیم نرم افزار جهت پیاده سازی نرم افزار های سازمان جهت ارائه سرویس به مشWiMAX  و

DSL 

o  نرم افزارهای حوزه فرآیندهای سازمان جهت پیاده سازی همکاری در تیم تحلیل جهت جمع آوری اطالعات، تحلیل و طراحی

WiMAX  وDSL 

o  طراحی و پیاده سازیData warehouse شرکت الیزر 

o  طراحی و پیاده سازیRepost Server شرکت الیزر 

o  گزارشات مدیریتیطراحی و پیاده سازی 

o  طراحی و پیاده سازی پورتال شرکت بر اساس زیر ساختSharepoint 

 

 
 

 

 



 
 

 


