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کارشناسیارشد مدیریت فناوری اطلاعات ،گرایش کسب وکار الکترونیکی ،دانشگاه شهید بهشتی

سوابق تحصیلی

پایان نامه :سنجش کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی در بانک ملت

[  9111تا 9111

]

[ارائه شده در دیماه  9111با کسب درجه عالی]

کارشناسیارشد مدیریت دولتی ،گرایش مالی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پایان نامه :بررسی عوامل مؤثر بر نقدشوندگی قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران

[  9111تا 9111

]

[ارائه شده در تیرماه  9119با کسب درجه عالی]

کارشناسی مهندسی برق ،گرایش قدرت  -دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

[  9111تا 9111

]

پروژه :شبیه سازی مدارهای الکترونیک صنعتی با نرم افزار (Simulink (MATLAB

سوابق حرفه ای

سوابق پژوهشی

سرپرست واحد فناوری اطلاعات و روشهای کسب و کار  -موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

[  9111تا 9111

کارشناس فناوری اطلاعات  -موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

[  9111تا 9111

]

مشاوره فناوری اطلاعات  -خوداشتغالی (پاره وقت)

[  9111تا اکنون

]

خدمات طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری  -خوداشتغالی (پروژه ای  -پاره وقت)

[  9111تا اکنون

]

مجری طرح ها و برنامه های مهارتهای پیشرفته  -اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

[  9111تا 9111

]

طراحی و توسعه وب  -خوداشتغالی (پروژه ای  -پاره وقت)

[  9131تا اکنون

]

طراحی گرافیک کامپیوتری و پروژه های چندرسانه ای  -خوداشتغالی (پروژه ای  -پاره وقت)

[  9131تا اکنون

]

تدریس مهارتهای مختلف فناوری اطلاعات  -خوداشتغالی (پروژه ای  -پاره وقت)

[  9131تا اکنون

]

خدمات نرم افزاری و سخت افزاری  -خوداشتغالی (پاره وقت)

[  9131تا اکنون

]

مقالات پژوهشی
راهکارهای سنجش کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی ،اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات4931 ،
ارزیابی بازمهندسی فرآیند کمکرسانی در مؤسسات خیریه با متدولوژی شارپ مک درموت ،ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش4939 ،

سایر فعالیتهای پژوهشی
تدوین استاندارد شغل و آموزش اتوماسیون کار صنعتی (کد شناسایی ملی شغل)4/4/11/۱4-۸ :
تدوین استاندارد شغل و آموزش طراح گرافیک و برنامه نویس بازی های رایانه ای (کد شناسایی ملی شغل)4۰/۲/4/۹3/۸1-۰ :
تدوین استاندارد شغل و آموزش طراح سامانه مدیریت هوشمند ساختمان (( )BMSکد شناسایی ملی شغل)4/4/91/۲9-۰ :
تدوین استاندارد شغل و آموزش نصاب سامانه مدیریت هوشمند ساختمان (کد شناسایی ملی شغل)4/4/۲۹/۱۱-۸ :

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی
)MCTS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuration (Exam 70-640
)MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration (Exam 70-642
)MCTS: Windows Server 2008 , Server Administrator (Exam 70-646
)MCTS: Windows 7, Configuration (Exam 70-680
)CCNA (Cisco Certified Network Associate
CompTIA Network+
دوره مهارتی کارور  PLCدرجه یک سازمان آموزش فنی و حرفه ای (مدرک بین المللی)
سمینارهای علمی






]

سمینار بین المللی اصول رقابت پایدار در مدیریت بازار
سمینار تحلیل فصای کسب و کار در شرایط رکود
سمینار سازمان یادگیرنده در عمل
سمینار استراتژیهای تحول وموفقیت مدیریت شرکت ها وسازمانها
سمینار کارآفرینی الگوی KAB

مهارت ها و
توانمندی های فنی

مهارتهای مدیریتی
تدوین برنامه استراتژیک
بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار
مشارکت در پیاده سازی پروژه های ERP
مدیریت روابط مشتری
مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

مدیریت کسب و کار الکترونیکی
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی در سازمان
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان
مشاوره تبلیغات و اطلاع رسانی

طراحی شبکه های کامپیوتری (اکتیو  -پسیو)
استقرار شبکه های کامپیوتری تحت ویندوز
راه اندازی و مدیریت انواع سرویسهای ویندوزی
مدیریت کامل شبکه های  Domainو Workgroup
راه اندازی و مدیریت ایمیل سرور MDaemon

راه اندازی وب سرور و هاستسنگ
توانایی کار با دستورات مختلف SQL Server
راه اندازی و مدیریت سیستم تلفن اینترنتیELASTIX
عیب یابی و رفع عیب شبکه های کامپیوتری
ارائه خدمات نصب و راه اندازی نرم افزارهای کاربردی
عیب یابی و رفع عیب سخت افزاری

مهارتهای حوزه شبکه ،نرم افزار و سخت افزار

مدیریت  firewallو  Accountingشبکه

WebsitePanel

با ISA Server

مهارتهای حوزه طراحی و توسعه وب ،گرافیک کامپیوتری و چندرسانه ای
ساخت نرم افزارهای چندرسانه ای و بازی فلش
ساخت انیمیشن دوبعدی با فلش
طراحی و ساخت کلیپ های ویدئویی
طراحی جلد و صفحه آرایی کتاب و مجله
کارگردانی تلویزیونی ،تصویربرداری ،صدابرداری

مدیریت کلیه امور مرتبط با سایتهای اینترنتی
طراحی و توسعه فنی وب سایت
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو
کار با انواع سیستم های مدیریت محتوا و اسکریپتها
طراحی انواع پوستر ،نماد ،طرح های تبلیغاتی و ...

آشنایی با زبانهای خارجی
عربی (العربية)

انگلیسی ()English

مهارتهای عمومی

توانایی حل مسئله  ،مسئولیتپذیری بالا  ،قابلیت برقراری ارتباط موثر با دیگران
اعتماد به نفس  ،انعطاف پذیری  ،کار گروهی  ،تمایل به یادگیری  ،صداقت  ،نتیجهگرایی

مهارتهای نرم افزاری

نرم افزارهای طراحی گرافیک و چندرسانه ای:
Dreamweaver

Adobe Premiere

Adobe Flash

Adobe Photoshop

Microsoft Frontpage

Ulead Media Studio

Kelk 2010

Cool Edit Pro

نرم افزارهای اداری:
Microsoft
PowerPoint

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Publisher

Microsoft Visio

Microsoft OneNote

Paperport

Microsoft SharePoint

نرم افزارها و تکنیکهای طراحی و توسعه وب:

عضویت در مجامع علمی
علایق

Perestashop

phpBB

Joomla CMS

Wordpress CMS

GTmetrix Optimizer

Google Webmaster
Tools

Google Analytics

Search Engine
Optimization

ActionScript

Php

CSS3

HTML5

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

[  9131تا اکنون

]

معنویت  ،خانواده  ،فرهنگ  ،هنر  ،ورزش

* تاریخ آخرین بروز رسانی :اسفندماه 4931

