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مهارتها
سوابق شغیل




تحليل ،طراحي و پياده سازي سيستم هاي اطالعاتي ()IS
طراحي ،پياده سازي و مديريت بانكهاي اطالعاتي تحت
شبكه



گذراندن واحد كارآموزي ۱
شركت مهندسي بازرسان فني ايران ()ITI

تابستان (۱۸۳۱بنچ ماركينگ)



گذراندن واحد كارآموزي ۲
شركت عمليات اكتشاف نفت (وابسته به وزارت نفت)
تابستان (۱۸۳۱كنترل پروژه)



آموزشگاه متين انفورماتيک (مدرس)
SQLSERVER

C#.NET



پيادهسازي بانك اطالعاتي فروش و كميسيون کارشناسان فروش ،به سفارش شركت
باسكول سازي توزين الكتريك
پلتفرمMicrosoftAccess :




تسلط به زبان انگليسي
انجام فعاليتهاي مربوط به برنامهريزي توليد ،زمانسنجي
و كارسنجي و سيستمهاي كنترل موجودي



تسلط بر مسائل و تحليل دادههاي آماري با استافااده از
نرمافزار SPSS



برنامهريزي و كنترل پروژه و تسلاط بار نارمافازار MS
Project



تسلط بر برنامهنويسي تحت ويندوز با زبانهاي C#.NET
و  VisualBasic.NETبصورت حرفهاي






برنامهنويسي تحت وب( ASP.NETو )HTML
تسلط بر MicrosoftSQLServer
تسلط بر نرمافزارهاي MSOffice
تسلط بر برنامهنويسي و اتوماساياون و ارتابااط بايا
برنامههاي  Officeتوسط زبان برنامهنويسي VBA




آشنايي و كار با زبان برنامهنويسي  Javaو Android
آشنايي و كار با برنامههااي  Graphicو Multimedia
نظير :



 AdobePremierePro ،AdobePhotoshopCSو
MacromediaFlashMX



آشنايي و كار با نرمافزارهاي تخصصي مهندسي صانااياع
نظير:



،Minitab ،WinQSB ،RationalRose ،MSVisio
 Matlabو ...
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طراحي و پيادهسازي بانك اطالعاتي بازاريابي ،به سفارش شركت شكوه
پلتفرمMicrosoftAccess :



طراحي و پيادهسازي نرم افزار ثبت و نمايش همزمان ايده ،به سفارش مركز
كارآفريني دانشگاه علم و صنعت ايران
پلتفرمC#.NET :و SQLServer



طراحي و پيادهسازي بانك اطالعاتي فروش و كميسيون کارشناسان فروش ،به
سفارش شركت باسكول سازي توزين الكتريك
پلتفرمC#.NET :و SQLServer



خدمات پس از فروش ،به
ِ
طراحي و پيادهسازي بانك اطالعاتي بهرهوري واحد
سفارش شركت باسكول سازي توزين الكتريك

 پلتفرمC#.NET :و SQLServer



طراحي و پياده سازي بانك اطالعاتي مديريت بايگاني اطالعات ،به سفارش شركت
پتروشيمي
پلتفرم C#.NET :و SQLServer



طراحي و پيادهسازي بانك اطالعاتي ارزشيابي كاركنان با استفاده از روش ۰۶۳
درجه ،به سفارش مركز گسترش فناوري اطالعات ،مگفا
پلتفرم C#.NET :و SQLServer



طراحي و پيادسازي سيستم ارزيابي تامينکنندگان ،به سفارش شرکت پردازش
سيستم هاي مجازي (در حال اجرا در سازمان بنادر و دريانوردي و شرکت مهندسي و
ساخت تاسيسات دريايي)
پلتفرم C#.NET :وSQLServer

زبانهای خارج
English
Listening
Speaking
Reading
Writing
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طراحي و پيادهسازي سيستم جامع سرويسهاي حفاري ،به سفارش شرکت
چاهپيماي مهران
پلتفرم C#.NET :و SQLServer



طراحي و پيادهسازي سيستم مديريت سرويسهاي حفاري ،به سفارش شرکت
آكوپارس
پلتفرم C#.NET :و SQLServer



طراحي و پيادهسازي سامانه دانشگستر بركت ،به سفارش شركت دارويي بركت
پلتفرم ASPMVC :و SQLServer



همكاري با بانك اقتصاد نوين ،مديريت توسعه محصوالت و خدمات بانك
مرداد ماه  2931تا آبانماه 2939



همكاري با شركت همكاران سيستم
آذرماه  2939تا بهم ماه ۱۸۳۱



طراحی و پیادهسازی وبسایت نظم نامه
به سفارش دکتر سعید روحانی

پلتفرم ASPMVC :و SQLServer



طراحی و پیادهسازی سامانه ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری
سفارش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
پلتفرم ASPMVC :و SQLServer



طراحی و پیادهسازی وبسایت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

پلتفرم ASPMVC :و SQLServer



طراحی و پیادهسازی وبسایت فروشگاه آنالین بصورت دمو و براساس نرمافزار
متنباز  NopCommerce

پلتفرم ASPMVC :و SQLServer
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نصب و راهاندازی فروشگاه آنالین ارکانسیستم
(درگاه پرداخت آنالی



نصب و راهاندازی فروشگاه آنالین مدیکاال
(درگاه پرداخت آنالی



بانک ملت)

زری پال)

طراحي نرم افزار گزارشساز با قابليت اتصال به بانكهاي اطالعاتي ،SQL Server
 Oracle ،Microsoft Accessو

پلتفرمC#.NET :



طراحي دهها برنامه كاربردي ديگر با كاربري شخصي تفريحي ،من جمله بازي و
سرگرمي ،باال بردن امنيت فايلهاي شخصي داخل سيستم عامل و . ...

تحقیقات


همکاري با تيم تحقيقاتي ERPزير نظر دکتر کياني ،دانشاگااه عالام و
صنعت ايران



همکاري در تاليف و ترجمه کتاب "خودآموز گام به گام طراحي بانکهااي
اطالعاتي ("MS-ACCESSانتشارات کاکتوس)



تاليف خودآموز "حل و تشريح مسائل منتخب آمار مهندسي پيشرفته با
استفاده از نرمافزار("SPSS26.0دانشگاه آزاد اسالمي واحاد تاهاران
جنوب)

