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خالصه
عضو سازمان نظام صنفی رایانه  -برنامه نویس  -طراح – مدیر پروژه  -مشاور  -ارائه راه حل های فنی

مهارت ها
Object-Oriented Design
Multi Layer Design
Linq
EntityFrameWork
ASP.NET MVC
WCF
RFID Tecnology
IOT
Python
Mobile App












C# , Ms-SQL Server
Windows OS
Assembling & Disassembling Pcs
Change&Project Management
HTML & CSS
Web API
JavaScript&JQuery
Raspberry Pi
Angular
Java












تجربیات حرفه ای
مسئول انفورماتیک

1376 - 1384

تهران  -بنیاد تعاون سپاه در معاونت اداری پشتیبانی
 توسعه سامانه حقوق و دستمزد
 سیستم کارت ساعت کارکنان
 طراحی سامانه کنترل حضور و غیاب کارکنان سرپرستی های استانی
مدیریت IT
تهران – کانون بازنشستگان سپاه – معاونت طرح و برنامه
 طراحی سامانه پرسنلی و حقوق دستمزد

1384 -1385
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مسئول کامپیوتر

1385 -1387

تهران – بنیاد تعاون سپاه  ،مدیریت پشتیبانی
 طراحی سامانه کنترل بودجه و تنخواه گردان
 سامانه رفاهی کارکنان جهت فروشگاه بنیاد
 نرم افزار مدیریت ترابری
مدیر فن آوری اطالعات

1387 - 1392

تهران – شرکت بهساز فراز ایرانیان
 راه اندازی و نگهداری شبکه داخلی LAN
 سامانه پرسنلی  ،حقوق دستمزد کارکنان
 بررسی و خرید سامانه اتوماسیون اداری
 سامانه انبارداری
کارشناس نرم افزار

1392 - 1394

تهران – موسسه بیمه و درمان بنیاد تعاون
 طراحی سامانه بیمه عمر و سرمایه گذاری
 سامانه ثبت پرونده های خسارت نمایندگان استانی
1389 -1391

مدیر عامل
تهران – شرکت ویرا پرداز پاسارگاد
 تحقیق و بررسی تکنولوژی RFID
 تولید کتابخانه جهت استفاده از سخت افزارهای مبتنی بر Mifare

 طراحی و تولید سامانه مجموعه های ورزشی با استفاده از تکنولوژی  Mifareو کارتهای اعتباری به
نام ورزش پرداز هوشمند ثبت شده در شورای عالی انفورماتیک و دارای مجوز ثبت از وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی به نام اینجانب
 فروش نرم افزار فوق به حدود  30مجموعه در تهران و البرز
 1390تا کنون

مشاور IT
تهران – شرکت طنین موجهای آبی (خدمات ورزشی)
 سامانه کنترل کارت بلیط ها
 طراحی آنالین سامانه کنترل کارتهای اعتباری فروخته شده به سازمانها

فعالیت به صورت خویش فرما

 1394تا کنون

 فروش نرم افزار اتوماسیون ورزشی
 فروش کارتهای اعتباری هوشمند
 طراحی دستگاه سخت افزاری جهت استفاده از کارتهای اعتباری هوشمند بدون نیاز به رایانه
برخی دیگر از تجربیات :
 مشاور طراحی نرم افزار کنترل کسر اقساط شرکت خدمات بیمه ای پشتوانه آینده سازان (بیمه ایران)
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 طراحی سامانه هوشمند برد بلند ورود و خروج کاال جهت بیمارستان امام رضا (ع)
 نرم افزار چت درون شبکه داخلی
 تدریس برنامه نویسی وب  ASP.NETو  C#در آموزشگاه کامپیوتر کیمیا گستر
 برگزاری دوره های کارگاه )WrokShop C#( C#

 500 -ساعت

 آموزش دوره های کارگاه عملی طراحی پروژه های مرتبط با سخت افزار مانند دستگاه بارکدخوان،
کارتها و کارتخوان  RFIDارسال پیامک با  GSM-Modemقفلهای سخت افزاری و ....
 طراحی سخت افزار جهت کارتهای هوشمند که مناسب برای خدمات رفاهی و ورزشی کارکنان
شرکتها  ،سازمانها و ...
 طراحی وب سایت های شخصی و شرکتی
 استراتژی های بازاریابی
 انگیزش کارکنان و مدیران
 خدمات رفاهی و امور پرسنلی
 و ...

آموزش آکادمیک و دوره های تکمیلی
کاردانی  -نرم افزار

1377 – 1379

 تهران – دانشگاه جامع علمی کاربردی
کارشناسی ناپیوسته – نرم افزار

1385 -1387

 تهران – اسالم شهر  ،دانشگاه جامع علمی کاربردی
دوره تکمیلی برنامه نویسی .NET

1385 - 1386

 تهران  -شرکت سماتک
دوره تکمیلی برنامه نویسی وب

1386 - 1387

 تهران  -شرکت سماتک
دوره الگوهای طراحی Design Pattern
 تهران  -شرکت سماتک

1388
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دوره Windows App Workshop

1389

 تهران  -شرکت سماتک
دوره Entity Framework

1393

 تهران  -شرکت سماتک
دوره ASP.NET MVC C#

1394

 تهران  -شرکت سماتک
دوره Angular & TypeScript

1396

 تهران  -شرکت سماتک
دوره  Javaمقدماتی

1397

دوره Mobile Application Programming

1397

 تهران  -شرکت سماتک
دوره تحول مالی

1397

 موسسه دنیای تحول

دوره شم اقتصادی
 تهران – موسسه ثروت آفرینان

1398

