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 تحصیالت:

 کارشناسی مدیریت بازرگانی  •

 کارشناس ارشد کامپیوتر •

•  

• _ 

• _ 

•  

 سوابق علمي و پژوهشي:

 

 1389کسب تندیس ملی بهترین انفورماتیک کشور     _ •

 1389کسب تندیس ملی مدیران برتر  •

 1394کسب لوح و تندیس طرح برتر نمایشگاه تخصصی فناوریهای پیشرفته  •

 سازمان صنعت معدن و تجارت  92کسب لوح و تندیس واحد نمونه  •

 ارائه اظهارنامه اختراع پاالیش داده ها در شورای عالی انفورماتیک کشور •

 لوح سپاس وتندیس برترین غرفه از نمایشگاه الکامپ2کسب  •

 1396کسب تندیس و رتبه ملی اولین کارآفرین جشنواره حرکت کشوری  •

 1396ح روز مهندس از سازمان صنعت معدن و تجارت کسب تندیس جایزه و لو •

 95تا87دانشگاه معتبر کشور ازسالهای 13تقدیرنامه علمی دانشگاهی از13کسب •

 95تا87شرکت و نهاد دولتی از سالهای 5تقدیرنامه از5کسب •

 1387کسب تقدیرنامه از سازمان نظام صنفی رایانه ای _ •

 1387 اتاق بازرگانی ITکسب تقدیرنامه از کمیسیون  •

 کسب متعدد تاییدیه های فنی نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک کشور •

 دریافت پروانه تحقیق و توسعه سازمان صنعت معدن و تجارت  •

 97تندیس و جایزه پژوهشگران و فناوران سال دریافت  •
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 سوابق اجرایي:

 )جمهوری عضو رسمي شرکتهای دانش بنیان )معاونت علمي و فناوری ریاست •

 عضویت در سازمان نظام صنفي رایانه ای کشور •

 عضویت در اتحادیه رایانه و ماشینهای اداری •

 عضویت در اتاق بازرگاني صنایع معادن و کشاورزی اراک •

 عضویت در انجمن رایانه ایران •

 عضویت در کارگروه ملي پوز ایران •

 عضویت در شورای عالي انفورماتیک کشور •

 صنایع ITعضویت در گروه مشاوران  •

 عضویت در اتاق فکر استانداری  •

 عضو هیات موسس انجمن شرکتها و موسسات دانش بنیان •

 

 

 های تخصصي:مهارت

 )ملي ، استاني(.  ITاشراف تجربي به اصول مدیریت سازماني و اداره تشکلهای بزرگ _ •

 ITتخصصیمرتبط با و سمینارمشاوره  و آموزشي ،تدریس  اجالسساعت  1000بیش از برگزاری  _ •

و نرمال سازی داده هاو  Application (BigData)و   Databaseتفسیر و تجزیه تحلیل در سطح حرفه ای  _ •

 اصول حرفه ای داده کاوی.

 – Delphi Programming – FireBird3 SQL –Power DB Studioتسلط عملي و کاربردی به شامل:  •

Database Analyst–PostgreSQL11 & Big- data management–Social network design 

technology–SQLite–Programming 3Python – Django 

 Marketing-SEO,Eتجارت الکترونیک  سوابق اجرایي حرفه ای •

 

 های آموزشي:ها و دورهکنفرانس

 برگزاری صدها ساعت دوره های آموزشي و شرکت در سمینار های مختلف  _ •

 97آلمان سال -شهر برلین  ITنشست تجاری شرکتهای دانش بنیان حوزه  •

 

 


