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 سال فعالیت در حوزه فناوري اطالعات در سه حوزه مخابرات، بانک و بیمه. 20

 سابقه فعالیت در حوزه معماري فنی در سه ابر پروژه کوربنکینگ  و بانکداري دیجیتال در کشور

 تلفن همراه-مخابرات تلفن ثابت BSSسابقه فعالیت در حوزه معماري فنی در ابر پروژه هاي حوزه 

 سابقه فعالیت در حوزه معماري فنی در ابر پروژه هاي بیمه مرکزي: سنهاب و سویچ متمرکز

 سال سعی بر این داشتم تا دانش فنی تخصصی را به زبان کاربردي و مورد استفاده در صنعت را انتقال دهم. 20در طول 

آغاز نمودم. سپس وارد حوزه معماري فنی  1384متمرکز بر زبان جاوا از سال  سابقه تدریسم را از برنامه نویسی و بصورت
 ول طراحی شدم و سپس دوره هایی را بمنظور انتقال تجربیاتم در حوزه معماري فنی برگزار نمودم.و اص

 

  آن: اخذ سال و ايحرفه و تحصیلی مدارك

 83الی  78سال کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران از -مهندسی نرم افزار ●

 آزاد فن پردازان یموسسه آموزش عالمدیریت اجرایی از  ●

 انگلستان OXFORD یآکادممدیریت اجرایی از  ●

 مدرك بین المللی جاوا از شرکت اوراکل ●

 در زمینه معماري سازمانی TOGAFبین المللی چارچوب مدرك  ●

 TMاز  TMF e-TOM, TAM, SID , Integration Frameworkمدارك بین المللی چارچوب هاي  ●

Forum در صنعت مخابرات 

 

  



  تدریس: سوابق

 سوابق تدریس را به ترتیب ذیل تا کنون بهمراه دارم: 84از سال 

 اینفوتک

 منظومه شرق

 عصردانش افزار

 سماتک

 :جاواي مقدماتی و پیشرفته •
o دوره جاواي مقدماتی و پیشرفته 

o  چارچوبSpring & Spring boot 

o Spring cloud جهت پیاده سازي اجزاي معماري میکروسرویس 

o کد جاواي امن 

 الگوهاي طراحی معماري سرویس گرا و معماري میکروسرویس •

 Oracle Weblogicمیان افزار  •

 TMF e-TOM, TAM, SIDدوره هاي مخابراتی  •

 بالکچین •

 معماري فنی بانکداري دیجیتال •

  اجرایی: سوابق
 

 مشاور فنی مدیر عامل شرکت شاپرك

 انفورماتیک نوین کیش خدماتمشاور فنی شرکت 

 گروه آریسا-مدیرعامل شبکه علمی غرب آسیا

 21مدیرعامل شرکت فناوري اطالعات و ارتباطات قرن 

 مشاور و مدرس شرکت بهسازان ملت

 بانک مسکن-مشاور شرکت ناواکو

 مشاور فنی بانک شهر و شرکت راهبرد هوشمند شهر

 مشاور فنی بیمه ایران

 فنی بیمه مرکزيمشاور 



 مشاور فنی مخابرات ایران

 همراه اولفناوري اطالعات در مدیر معماري 

 مشاور فنی شرکت گسترش فناوري هاي نوین بانک کشاورزي

 /madhaj-elalhttps://www.linkedin.com/in/bدر لینک: سوابق اجرایی و پروژه ها جزییات 
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