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  پایگاه داده

 

     مدرس: درباره

شتر بیمندم. از اونجایی که وقتی وارد دانشگاه شدم خیلی سریع متوجه شدم که به مسائل مربوط به پایگاه داده عالقه

کردن، مسیر رشد و پیشرفت رو هموارتر دیدم و از این فرصت استفاده در همین حوزه فعالیت می اعضای خانواده ام هم

و برای این موضوع در  دوست داشتم که زندگی شغلی خودم رو در این مسیر ادامه بدم . همیشه تو دوران دانشگاهکردم

که همین موضوع باعث شد تا آموزشگاه سماتک رفتم به  C#.Netی پایگاه داده و ها دوره برای شرکت درهمان دوران 

مهندسی نرم افزار هوش و دانش سپهر به عنوان در شرکت  1390تصور کنم. از سال خودم رو به عنوان یه مدرس بتونم 

ی کوتاه بعد از مدتها شروع به کار کردم. های یکپارچه مالی و سیستم مدیریت آموزشگاهتوسعه دهنده و پشتیبان سیستم

تحت ر نرم افزاتولید تا گرفته پایگاه داده طراحی با اتکا به دانش خودم از توانستم سیستم اتوماسیون اداری شرکت را 

 .کنم، طراحی و تولید ویندوز 

شد  شناس ار شرکتتولید نرم افزار به پروژهسپس به عنوان کار و  دواحذینفع یسامانهها ترین آنکه مهم های بانکداری 

 Resourceاز  Dataکردن  ETLاز  ...های ملت، تجارو، پارسههیان و در بانک .پیوسههتمتسهههیالو و تعهداو کالن بود 

سهههاخت انواع  وای بانک مرکزی هنامهپیاده سهههازی انواع بخش، Data Cleansing، ها دادههای مختلف تا پردازش 

برای  Warehouseکه مربوط به سهههاخت  یهایپروژهدر مدتی بعد  فعالیت کردم.های تحت ویندوز و تحت وب گزارش

ستم شرکت کردم.سی حی پایگاه داده راو ط Help Deskی همکاری و تولید چندین نرم افزار تجربه های بانکی بود هم 

در کنار این  .رو هم داشهههتم  www.iceScoring.comو  www.iBiar.comهای معروفی مانند سهههایتبرای وب

کوچ تا تبدیل شههدن به سههینیورهای شههرکت رو اونها دادم و هم آموزش میجونیورهای تازه وارد به شههرکت ها به فعالیت

 یهاانتقال اطالعاو و تجربهاز نجایی که از اوبسههیار شههیرین و لخو بخش بود. برام هاشههون دیدن موفقیتکه  کردم،می

 بهتر فعالیت کنم و تصمیم ایی تدریس حرفهتو حوزهتونم متوجه شدم می 1400بردم در سال لخو میخودم به دیگران 

 .گرفتمتدریس 

 

 

 

 

 

http://www.ibiar.com/
http://www.icescoring.com/


  :آن اخذ سال و ایحرفه و تحصیلی مدارک

 نرم افزار -وتریکامپ یمهندس یکارشناس 

 یهوش مصنوع –نرم افزار  یارشد مهندس یکارشناس 

 MCTS: SQL Server 2008, DataBase Development (Design & 

Implementation) 
 MCTS: .Net Framework 4.0 ADO.NET Applications 
 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 
 MCTS: .Net Framework 4.0 Windows Forms Applications MS C#.NET 

 

  :تدریس سوابق

 

  تدریسVB.Net  وSQL Server در واحد آموزش شرکت 

  تدریسSQL Server در آموزشگاه سماتک 
 

 

  اجرایی: سوابق

 

 عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت هوش و دانش سپهر 

  عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت هوش گستر ماهان 

  شتر یداده هاپردازش ش یطراحو  یبانک و اطالعاو اعتبار انیم سه واک ها آن(ETL)یو بازگخار ،پردازشیپرو

 ملت، تجارو، پارسیان و ... از منابع مختلف موجود در بانک

 های داده طراحی مدلrelational وب ا و سهههایر ملزوماو در پایگاه داده جهت ایجاد جداول و پروسهههیجره

 ibiar.comسایت 

 های داده طراحی مدلrelational  وب جهت ایجاد جداول و پروسهههیجرها و سهههایر ملزوماو در پایگاه داده

 icescoring.comسایت 

 سهازی، تولید، پشهتیبانی و تسهت سهامانه های بانکی و اتوماسهیون اداری )حسهابداری، انبارداری، طراحی، پیاده

 حقوق و دستمزد و ...(


