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  رؽتِ حغببذاری هذرک کبرؽٌبعی 

  رؽتِ حغببذاری کبرؽٌبعی ارؽذ هذرک 

 هذرک هذیزیت اجز( ِایی پیؾزفتDBA) 

  دارًذُ گَاّیٌبهِ ؽزکت در کبرگبُ ّبی آهَسؽی ببساریببی، اصَل هذاکزُ ٍ کغب ٍ کبر چببک، هذیزیت

 ٍ ... هذیزیت ببساراعتزاتضیک ٍ 

  دارًذُ گَاّیٌبهِ ؽزکت در کبرگبُ ّبی آهَسؽی دادُ کبٍی هقذهبتی ، هتَعطِ ٍ پیؾزفتِ ٍ هبلی اس

 کٌفزاًظ دادُ کبٍی ایزاى 

 ارائِ بصَرت عخٌزاًی در چْبرهیي کٌفزاًظ دادُ  "کبربزدّبی دادُ کبٍی در اهَر هبلی  "ارًذُ هقبلِ د

 کبٍی داًؾگبُ صٌؼتی ؽزیف

 عیغتن بْبی توبم ؽذُ داًؼ آهَسی طزاحی ( بِ رٍػ ّشیٌِ یببی بز هبٌبی فؼبلیتABC) 

 

  :آموزشیسوابق 

 9811تب  9831اسعبل  هؾْذٍ الشّزای  فٌی ؽْیذ هٌتظزیّبی  داًؾکذُگزٍُ حغببذاری  هذرط 

 9811تب 9831اس عبل  هؾْذآهَسػ ػبلی حکوت رضَی هَعغِ گزٍُ حغببذاری  هذرط 

  ًفز عبػت(: 8000تبکٌَى )حذٍد  9831بزگشار کٌٌذُ کبرگبّْبی آهَسؽی اس عبل 

o تْبی هبلی  بزای هذیزاى غیز هبلیآؽٌبیی بب هذیزیت هبلی ٍ تجشیِ ٍ تحلیل صَر 

o  اصطالحبت حغببذاری بزای هذیزاى غیز هبلی هفبّین ٍ 

o هبلیبتی ٍ قَاًیي راُ اًذاسی بٌگبُ اقتصبدی بزای ؽزکت ّبی ًَآٍر 

o هذیزیت رؽذ هبلی در ؽزکت 

o  پیوبًکبری پزٍصُ ّبیهذیزیت هبلی در  

o ... ٍ 

 

 

 



 

  سوابق اجرائی:

  هذیز ػبهل ٍ رئیظ ّیأت هذیزُ گزٍُ حغببذاراى هؾبٍر 

 َاطالع رعبًی ٍ خذهبت کبرآفزیٌی اس ادارُ کل تؼبٍى ، کبر ٍ رفبُ اجتوبػی خزاعبى  هزکش هؾبٍرُ ٍ ػض

 رضَی 

  9831اس عبل  پبرک ػلن ٍ فٌبٍری خزاعبى رضَیٍ هبلیبتی ؽزکتْبی ػضَ هبلی بیوِ ای، هذیزیتی، هؾبٍر 

 تبکٌَى

  هبلی ٍ هبلیبتی ؽزکتْبی پیوبًکبری ٍ صٌؼتی بیوِ ای، هذیزیتی، هؾبٍر ٍIT  

  ؽزکتْبی هختلف پیوبًکبری، ٍ ارائِ خذهبت بِ  ٍ هبلیبتی حغببذاریعبسهبًی، طزاح ٍ تحلیلگز عیغتن ّبی

  ITصٌؼتی ٍ 

 اػتببری هبلی ٍ هَعغِ  هؾبٍر ٍ تحلیل گز ًزم افشار اػتببری ٍ ببًکی ،عیغتن  طزاح 

  هَعغبت فزٌّگیتحلیل گز ٍ طزاح عیغتن ّبی حغببذاری ٍ ػبرضِ یببی هبلی 

 ٌبط هغئَل حغببذاری در سهیٌِ هطبلؼبت ٍ تجشیِ ٍ تحلیل ّبی هبلی پزٍصُ ّب کبرؽ 

  هغئَل حغببذاری در پزٍصُ تحقیقبتی بزًبهِ هیبى هذت ػوزاًی ؽْزداری ؽبًذیش 

  ٍ کبرؽٌبط حغببذاری در تذٍیي هطبلؼبت ٍ ارسیببیْبی هبلی پزٍصُ هطبلؼبت راّبزدی هذیزیت ببساریببی

  اری علوبى فبرعیاد _فزٍػ هجتوغ تجبری

 

 

 تخصص های حرفه ای:

  هبلی ٍ حغببذاری در حَسُ ّبی صٌؼتی ، پیوبًکبری ٍ ببسرگبًیعبسهبًی، طزاحی عیغتن ّبی 

 هؾبٍرُ ٍ هذیزیت در حَسُ ّبی کغب ٍ کبر، اعتبرت آپ ّب، هٌببغ اًغبًی، عبسهبًی، هبلی ٍ ببسار 

  ّشیٌِ ّب ٍ هذیزیت ًقذیٌگیهٌببغ عبسهبًی، هٌببغ اًغبًی، تحلیل ٍ بْیٌِ عبسی 

 حلیل گشارؽْبی هبلی ٍ تحلیل رًٍذ ٍ هذلْبی ببساریببیتجشیِ ٍ ت 

 هذلْبی کغب ٍ کبر ٍ اجزایی بزرعی هبلی 

 هحبعبِ بْبی توبم ؽذُ در اًَاع هذلْبی ّشیٌِ یببی 

 بب هذلْبی هبلی ٍ عبیز هذلْبی هذیزیتی تطبیق هذلْبی ببساریببی 

 ی ًزم افشاری هبلی ٍ حغببذاریهؾبٍر ٍ تحلیل گز عیغتن ّب  ٍERP 




