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باز -های اطالعات مکانی متنمشاور و متخصص سامانه 
 

هدف 

 

توسعه جهت  موقعیت مناسب    های اطالعات مکانی و گسترش استفاده از آنها. عالقمند بهمشاوره و آموزش سامانه  هب  عالقمند
باشد. عالقمندی های اصلی من شامل طراحی نرم  که تمرکز اصلی آن بر تلفیق تکنولوژی می    یک محیط کاری چالش برانگیز

کار، سا و  توسعه کسب  تحلیل سیستم،  مشاوره،  موبایل میماافزار،  و  پایه وب  بر  مکانی  اطالعات  من  نه های  گو،  باشند.  رک 
اهل کار تیمی هستم. و سته هاروراست، مثبت اندیش، کمال گرا و جدی، پرتالش در کار، اهل آزمودن نادان

 

تجارب حرفه ای 

 

تا کنون 1395تیر ماه  شرکت بهین رایانش آزاد  

مدیر عامل  گذار و بنیان  

تا کنون 1394ماه  ید GISPlus آکادمی  

عه کسب و کار گذار و مدیر توس بنیان  

آب و فاضالب استان هرمزگان شرکت 1398خرداد ماه    

باز بر پایه وب -مدرس سامانه اطالعات مکانی متن   

گاز ایران شرکت ملی 1397دی ماه    

باز بر پایه وب -مدرس سامانه اطالعات مکانی متن   

نقشه برداری کشور ان ، سازم1397مایشگاه ژئوماتیک ن 1397آبان ماه    
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 کارها ها و راه، چالش Web GISبرگزاری کارگاه اجرای 

1397آبان ماه  دانشگاه شهید رجایی، تهران  

 Mobile GISو  Web GISبرگزاری سمینار آشنایی با 

1397آبان ماه  دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مرند  

 Mobile GISو  Web GISرگزاری سمینار آشنایی با ب

ISPRS International Conference 2017, University of Tehran  1396مهر ماه  

 Apply GIS to your Businessبرگزاری سمینار 

1393آبان ماه  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز، ایران  

 یه وب باز بر پا -مدرس سامانه اطالعات مکانی متن 

ان یرشرکت ساعی، اصفهان، ا 1395تا خرداد ماه  1393آذر ماه    

 مدیر بازاریابی و فروش 

 شرکت مهندسین مشاور نیک آفرینگان رایانه، اصفهان، ایران 
تا شهریور ماه   1393خرداد ماه 

1393 

 مدرس سامانه اطالعات مکانی 

1393تا دی ماه  1393مرداد ماه  شرکت آرکا، تهران، ایران  

 بر پایه وب ی  مشاور سامانه اطالعات مکان 

 شرکت نقشه پرداز آریا، اصفهان، ایران
تا شهریور ماه   1392خرداد ماه 

1392 

 مشاور نرم افزار 

شرکت مهندسین مشاور نیک آفرینگان   شرکت برق منطقه ای مازندران پروژه همکار با
 رایانه، اصفهان، ایران 

ماه  تا اردیبهشت  1392اردیبهشت ماه 
3139  

ت مکانی بر پایه وب عامشاور سامانه اطال  

UT LLC, Kiev, Ukraine 1392ماه   آبانتا 1139ماه  آبان  

 مشاور نرم افزار 

UT is a global mobile resource management company, supplying MRM hardware and 
software solutions to over 250,000 customers around the world. (MRM, FMS, AVL, GPS, GIS, 
GLONASS, GALILEO) Enterprise-level Fleet Management Solutions and Mobile GPS Vehicle 
Tracking Software help you to better manage your fleet and workers. 

1391تیر ماه تا  1389آبان ماه  هنرستان های کاظمی و بزرگمهر، باغبهادران، اصفهان، ایران   

 وتر پی مدرس دروس کام 



1393تا آذر ماه   1387شهریور ماه  شرکت ساعی، اصفهان، ایران   

 مدیر فنی، مدیر تحقیق و توسعه، برنامه نویس ارشد، تحلیلگر 

1387تا شهریور ماه  1387تیر ماه  شرکت ذوب آهن، اصفهان، ایران  

 دوره کارآموزی 

1384ماه  تا دی   1383دی ماه  شرکت آریا صنعت خلیج فارس، آبادان، خوزستان، ایران  

 تحلیلگر سیستم، توسعه دهنده، شبکه های رایانه ای 

1385تا تیر ماه  1384دی ماه  اداره فناوری اطالعات آموزش و پرورش، چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران  

 دوره کارآموزی 

نزار، آبادان، خوزستان، ایراشرکت جزیره نرم اف 1385ماه تا تیر  1383آبان ماه    

 تحلیلگر سیستم، توسعه دهنده سیستم های تلفن گویا 

 

ها کتاب
 

 1397، نشر نوآور، پاییز Pythonبا  Web GISنویسی آموزش کاربردی برنامه

 

شاخص  هایه ژ پرو
 شهرداری اصفهان کنترل هوشمند ترافیکمدیر پروژه و سرپرست تیم تحلیل پروژه 

 شهرداری اصفهان Web-GISسامانه  ژهمدیر پروژه و سرپرست تیم تحلیل پرو

 شهر اصفهان  یایسامانه نقشه پو مدیر پروژه

 اصفهان یقات یو تحق یشهرک عل WEB-GIS سامانه مدیر پروژه
 مبارزه با قاچاق کاال و ارز  ییایسامانه اطلس جغراف مدیر پروژه
 اصفهان  یشهردار یساختمان یسبات درآمدهاسامانه محا مدیر پروژه

 در شهرداری های دیگر  Web GISدهها پروژه   مدیر پروژه
 شرکت تارابگین  سامانه مدیریت نگهداری و تعمیراتسرپرست تیم تحلیل پروژه 

 

 Web-GISو   GISتوسعه گر سامانه های 
 

فزار نمایش بر خط ترافیک شهر اصفهان بر روی تحت ویندوز و تحت وب شامل: نرم ا GISتوسعه نرم افزارهای کاربردی 

  GIS-Web های (، اطلس جرم شناسی، اطلس ایران، سامانهwww.esfmap.irقشه گردشگری شهر اصفهان )نقشه، ن
 و سامانه های ردیابی وسایل نقلیه

http://www.esfmap.ir/


 

 تحصیالت 
 

 تاکنون، مهندسی سامانه های اطالعات مکانی، دانشگاه آزاد اسالمی -1400
 اهی صنعتی اصفهان، مهندسی نرم افزار، جهاد دانشگ1385-1387

موزشکده فنی شهرکرد، نرم افزار کامپیوتر، آ 1382-1384

 

ها صالحیت 
 

 کشور سازمان نظام صنفی رایانه ایافزار از گواهینامه مشاور نرم

 عضو انجمن انفورماتیک ایران 

 گواهینامه حضور در اولین و دومین جایزه چالش نوآورانه

 ند شهر اصفهانگواهینامه شرکت در دومین استارتاپ ویک
 ازاریابی، اصول و فنون مذاکره، مدیریت فروش، فنون بیان و سخنرانیگواهینامه های آموزشی در دوره های، ب

 

 

 هاخالصه توانمندی
 

سال تجربه   13( و بیش از  GISسال تجربه در زمینه سامانه های اطالعات مکانی )  11بیش از   ▪

پروژ در  فعالیت  اطالعات.  فناوری  زمینه  شامل در  کشور  مشهور  های  سازمان  با  مرتبط  های  ه 

اصفهان، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، ریاست جمهوری و چندین    شهرداری

شرکت خصوصی. توانمندی های مناسب در زمینه تجزیه و تحلیل سیستم ها، توسعه سیستم ها، 

 . ی و فروشتحقیق و توسعه، مدیریت پروژه، توسعه کسب و کار و بازاریاب

افزار ▪ نرم  های  سامانه  سازی  پیاده  و  افزار  طراحی  نرم  ویندوز،  سازهای  فارسی  شامل:  ی 

حسابداری فروشگاههای موبایل، سامانه مدیریت مکانیزه معادن شن و ماسه، سامانه های تلفن 

 گویا و... 

 مدیریت پروژه و تیم های کاری ▪

 مدیریت و تجزیه و تحلیل نیازمندی های کاربران ▪

 Access, SQL Server, PostgreSQLحی و پیاده سازی پایگاه های داده شامل: طرا ▪

ویندوز،  ▪ های  سرویس  بالدرنگ،  نویسی  برنامه  سوکت،  نویسی  برنامه  شامل:  نویسی  برنامه 

 برنامه نویسی سخت افزار 

 …,XML, Java, C++, C#, Delphi, VB, UML, SQLمهارت ها و آشنایی با  ▪

 باز-ات مکانی متنتوسعه سامانه های اطالع ▪

 ASP .NET, MVC, MVC .NET, ITS solutionsآشنا با توسعه بر پایه وب،   ▪



سرور،  ▪ ویندوز  عامل  سیستم  مقیاس،  کوچک  های  شبکه  سازی  پیاده  و  طراحی  شامل  شبکه  های  مهارت  به  آشنا 

Domain Controller, DHCP, DNS, Active Directory, NTTacPlus 

 

 

 مراجع 
 

 است موجود می باشند.بنا به درخو

 


