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فعالیتهای حرفهای :
 راهبری تیم توسعه اینترنتی بانک تجارت
 کارشناس توسعه و تحلیل سیستم های تلفن بانک و موبایل بانک  ،بانک تجارت
 کارشناس تحلیل پروژه اولین سیستم بانکداری اینترنتی (فار  ) 1بانک تجارت
 مدیر پروژه توسعه پرتال جامع سازمانی بانک تجارت
 برنامه ریزی و مدیریت پروژه های نرم افزارهای مالی و بانکی
 تحلیل و طراحی سیستم های بانکی ( سیستم پرداخت بدون کارت  ،مدیریت مغایرتهای کارت  ،تحلیل
سخت افزار چکاوک و معماری نگهداری دیتا و ) .....
 کارشناس ارشد پروژه آرشیو الکترونیک بانک تجارت Long Time Archive
 کارشناس ارشد تحلیل و تهیه  RFPو پیاده سازی باشگاه مشتریان تعاملی بانک تجارت
 کارشناس در تحلیل و طراحی سیستم های نرم افزاری (  ) GISبانک مرکزی
 توسعه و تزریق تکنولوژی های جدید در حوزه  ، Disaster Recoveryدر زیرساخت و دیتاسنتر بانک
تجارت
 مسئول تهیه  Planاجرایی  DRو بحران در حوزه زیرساخت و داده های الکترونیک بانک تجارت
 مسئول  Date Protectionبانک تجارت
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سوابق مرتبط کاری :
بانک تجارت :
 11 .1سال سابقه خدمت در بانک تجارت
 .2معاونت اینترنت واینترانت بانک تجارت از سال 68
 .3مدیریت پروژه های طراحی خدمات و پیاده سازی سایت اینترنت و اینترانت
 .4مدیریت ،طراحی و کارشناسی پروژه های بانک تجارت ( بیش از  25پروژه طی  15سال )
 .5عضو گروه کارشناسی و اجرایی پروژه بانکداری اینترنتی بانک تجارت  -فاز1
 .8برگزاری و تدریس دوره های آموزشی فنی ( بانک تجارت)
 .1مسئول گروه کارشناسی نسخ پشتیبان بانک تجارت
 .6مدیر پروژه  Data Protectionبانک تجارت
 .9عضو تیم مدیریت بحران بانک تجارت
 .11عضو کمیته بانکداری باز – بانک تجارت
 .11عضو کمیته تحول دیجیتال – بانک تجارت

-----------------------------------------------------------------------------------------

خدمات و تجربیات مشاوره :
 .1مشاوره تکنولوژی بانک ملی
 .2مشاور تکنولوژی بانک ملت
 .3مشاور تکنولوژی بانک سپه
 .4مشاور تکنولوژی بانک قرص الحسنه مهر
 .5مشاور تکنولوژی بانک سینا
 .8مشاور تکنولوژی بانک حکمت ایرانیان
 .1مشاور تکنولوژی شرکت ICTN
 .6مشاور تکنولوژی شرکت سامانه هوشمند آبان
-----------------------------------------------------------------------------------------
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تحصیالت :
 .1کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه علم و صنعت
 .2دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی در دانشگاه آزاد اسالمی

-----------------------------------------------------------------------------------------

آشنایی با زبان خارجه :
 .1انگلیسی
 .2فرانسه
-----------------------------------------------------------------------------------------

سایر دوره های آموزشی طی شده :
.1

 MDSفناوری مرکز داده سیسکو

 .2داده کاوی در بازارهای مالی
 .3مدیریت بحران
 .4سیستم مدیریت امنیت اطالعات ISMS
 .5امنیت در حوزه فناوری اطالعات)(IT
Secure Electronic Transaction (SET) .8

 .1مدیریت حرفه ای و راهبری پروژه های  ITهمراه با PMBOK
 .6تجزیه و تحلیل شی گرا با استفاده از UMLو متدRUP
 .9دوره مناقصات الکترونیکی کشور  ،معاونت مالی ریاست جمهوری
 .11پیشگیری از پولشویی – الزام بانک مرکزی
 .11مجموعه نرم افزارهای دیتا پروتکشن

-----------------------------------------------------------------------------------------
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تجارب و آموخته های آموزشی و کاربردی فنی در حوزه مدیریت
 .1همکاری در تهیه برنامه های مدیریت ریسک در حوزه زیرساخت  ،نرم افزار و داده های الکترونیک
 .2کتاب در دست تالیف با عنوان " راهکارهای کاهش اثرات بحران در داده ها و دارایی های الکترونیک بانکها " در
حوزه DR
 .3مدیر اجرایی در برگزاری سمینار کشوری " بررسی اولویتهای  Backupو سایت های پشتیبان " در سال
1394
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