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 تحصیالت 

 کارشناسی ارشد  -مهندسی فناوری اطالعات -سیستمهای تکنولوژی اطالعات ( -)ITSگروه مهندسی
صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس



عنوان پایان نامه :بررسی و ارزیابی بازاریابی در شبکه چند کاناله و چند رسانه ای با رویکرد ارزش ارجاعی
مشتری و ارزش طول عمر مشتری



استاد راهنما :دکتر امیر البدوی

 کارشناسی  -مهندسی صنایع ،گرایش تکنولوژی صنعتی -گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تبریز


عنوان پروژه کارشناسی :حل مسئله مکانیابی -تخصیص در زنجیره تامین دو ردهای در حالت تقاضای
غیرقطعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 دیپلم  -ریاضی و فیزیک دبیرستان والفجر -ناحیه یک -تبریز

 سوابق کاری 

طرح بررسی و پیاده سازی تفکر ناب در سیستم اداری و تولیدی شرکت موتورسازان تبریز  -همکار -کارآموز
طراحی زنجیره تامین ناب بر روی خط تولید شرکت موتورسازان  -همکار پروژه تحقیقاتی دانشگاه تبریز –شرکت
موتورسازان
بررسی نحوه پیاده سازی رفرنس مدل  eTOMبر روی فرآیندهای درون سازمانی شرکت همراه اول  -همکار پروژه
تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس – شرکت همراه اول 
تحلیل شبکه چارت سازمانی شرکت ایده سازان  -همکار پروژه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس
تحلیل و بهبود فرآیندهای واحد تدارکات شرکت مهندسی و ساخت محورسازان با پیاده سازی  6سیگما  -همکار
پروژه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس -دکتر اقدسی
ترجمه و بازنویسی کتاب تجزیه و تحلیل استراتژیهای معاصر – دکتر رابرت گرنت  -همکار دکتر آرش خلیل نصر
– دانشگاه تربیت مدرس و صنعتی شریف
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تحلیل و بررسی ایده پیاده سازی سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی ( )ERPدر بانک ملی ایران  -محقق
پروژه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس -بانک ملی جمهوری اسالمی ایران
استخراج و تحلیل شبکه روابط سازمانی و غیر سازمانی برای بهبود مدیریت اشتراک دانش شرکت دنیای پردازش -
محقق پروژه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس -همکار شرکت دنیای پردازش
طراحی مدل کسب و کار و مشارکت در ساخت سایت  - bookAllطراح و مجری – دانشگاه تربیت مدرس
طراحی و تحلیل مدل های کسب و کار نو بر پایه  - ITمحقق پروژه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس – دانشگاه
تهران
 فعالیت های تحقیقاتی 

 ارائه مقاله " تحلیل و مقایسه شبکه روابط سازمانی با شبکه روابط غیر سازمانی در فرآیند اشتراک دانش،
مطالعه موردی شرکت دنیای پردازش" – دکتر بابک تیمورپور ،محمدابراهیم علی اوغلی فاضل ,ابولفضل نبوی
– کنفرانس مدیریت دانش -دانشگاه شهید بهشتی -بهمن 29
 شرکت در کارگاه تخصصی تجاری سازی نوآوری ،پروفسور داریوش محجوبی – دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه
تهران – آبان 29

 عالیق و زمینه های کاری 

( Strategy for e-Business استراتژی کسب و کارهای الکترونیکی)
( Information Strategy استراتژی اطالعات)
( CRM مدیریت روابط مشتری)
( CLV ارزش طول زندگی مشتری) ( CRV ,ارزش ارجاع مشتری) ( CEV ,ارزش وصلت مشتری)
( BPR مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار) ( BPM ,مدیریت فرآیندهای کسب وکار)
( MIS مدیریت سیستمهای اطالعاتی)
( Data Mining داده کاوی)
( Big Data کالن داده)
( Lean Thinking , Lean Supply Chain تفکر ناب و زنجیره ناب)
( IRM مدیریت منابع اطالعاتی)
( Business Intelligence هوش تجاری) ( Knowledge Management ,مدیریت دانش)
( SEO بهینه سازی موتور جستجو) ( Multimedia marketing ,بازاریابی چند رسانه ای)
( Mobile marketing بازاریابی با موبایل )9292-
( Marketing in virtual communities تجارت و بازاریابی در محیط مجازی)
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 مهارتهای کامپیوتری 

سیستم عامل:
Microsoft Windows, Linux
زبان برنامه نویسی:
MATLAB, FORTRAN
نرم افزارهای ترسیم فنی:
AutoCAD, CATIA, Solidworks.
نرم افزارهای تحقیق در عملیات:
Lingo, GAMS.
نرم افزارهای کنترل پروژه:
MSP, Primavera.
نرم افزارهای کنترل کیفیت:
Minitab
نرم افزارهای مدیریت فرآیند:
BPMS
نرم افزارهای داده کاوی:
R, Python, IPython, Weka, SQL BI
نرم افزارهای ارائه و ویرایش:
Microsoft office (Excel, word, power point, …), Prezi, Endnote… ,


 مهارت های زبان 

 ترکی-آذری  -زبان مادری
 فارسی -زبان مادری
 انگلیسی -تسلط خوب (خواندن ،نوشتن ،مکالمه)
 آلمانی -تسلط متوسط (خواندن ،نوشتن ،مکالمه)
 روسی -تسلط ابتدایی (خواندن ،نوشتن)
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