
تحصیالت کارشناسی مهندسی آب (دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان) 

 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات - سیستم های چند رسانه ای (دانشگاه بوشهر) 

سوابق شغلی مدیر بخش کسب و کارهای نو     - سرویس دهنده کشوری دیده بان نت ۹۷ 

  مدیرعامل          - راهکارهای پایدار آبان،  آبان ماه ۹۲ تا ۹۶ 

 عضو هیات مدیره و مدیر تیم نرم افزار  - ایمن گستر اسب قرمز ۹۲-۹۰ 

 مدیر بخش یادگیری الکترونیک   - فناوران ارتباطات برتر ۸۹ - ۹۰ 

 مدیر بخش یادگیری الکترونیک   - منشور کاوش ۸۸ - ۹۰ 

 مدیر بخش تولید نرم افزار     - گستره فناوری سیکا ۸۴ - ۸۸ 

 کارشناس طراحی وب     - فناوری پات شرق ۸۳ - ۸۴ 

تجربیات عضو تیم برگزاری رویداد بین المللی استارت آپ جاده ابریشم 

برگزاری رویداد در ۸ شهر ایران با حضور ۱۲ کارآفرین از اروپا در آبان ۹۶ 

برگزاری منتورینگ آنالین ۱۰۰ روزه با وبینارهای اینترنتی برای ۱۴ تیم 

برگزاری رویداد نهایی در کیش با حضور ۵۰ سخنران داخلی و خارجی 

فروردین ۹۷ 

 برنده جایزه اول ماراتون برنامه نویسی موبایل دانشگاه شریف ۹۶  

 هم بنیانگذار رویداد ملی توریسم آپ 

برگزارشده و برنامه ریزی شده در شهرهای : تهران، کرمان، یزد و 

اصفهان 

    دبیر اجرایی و عضو کمیته سیاستگذاری فاراتون 

برگزار شده در ۳ گام طرح مساله با ۸ پنل تخصصی 

۴ روز آموزش برای ۹۰ نفر شرکت کننده با مشارکت شتابدهنده فینوا 

۳ سری منتورینگ مجازی در بستر اینترنت با ویدئو کنفرانس 

۲ روز فینال برای ارائه ۱۶ تیم خروجی رویداد 

دبیر رویداد هفتگی تی تاکز در حوزه فناوری اطالعات در کرمان 

عضو هیات موسس شورای مشاورین جوان شورای شهر کرمان، دبیر کمیته 

فناوری اطالعات و استارت آپ 

عضو شورای مشاورین جوان استاندار کرمان، دبیر کمیته استارت آپ 

کرمان، شهرک باهنر جاوید مومنی
خیابان نخل، کوچه نخل 

پالک ۹ طبقه سوم، واحد شش 
۰۹۱۳۲۴۲۰۱۴۴ 



 T1, Stelamat, SakhtDane, DiaYar مشاور استارت آپ های 

 مشاور فناوری ارتباطات مجموعه رسانه ای ارت - مجموعه رسانه ای پیام آوران 

 دبیر صفحه فناوری اطالعات روزنامه پیام ما 

 پشتیبان وب سایت شرکت شهرک های صنعتی کرمان 

توانایی ها  

    حل مسائل مرتبط با طراحی، تولید و پیاده سازی نرم افزار 

    طراحی رویدادهای استارتاپی بر اساس توانایی های بومی و ملی 

    برگزاری رویدادهای استارتاپی در حوزه های مختلف 

 تحلیل پروژه های نرم افزاری 

 طراحی - تحلیل و اجرای پروژه های نرم افزاری تحت وب  

 (Android - IOS - Hybrid) طراحی - تحلیل و اجرای پروژه های نرم افزاری موبایل 

 مدیریت تیم تولید نرم افزار - اسکرام 

 مدیریت تیم تولید محتوای چندرسانه ای 

پروژه های نرم افزاری  یادگیری الکترونیک ایران لرن  / مازودی 

 مدیر تیم فنی پلتفرم آموزش الکترونیک ایران لرن و آموزش کودکان مازودی 

 ISVS2006 / IPSC2008 

 مدیر تیم فنی پروژه سیستم الکترونیک ثبت نام سمپوزیوم بین المللی دارو سازی و دامپزشکی 

 شرکت راهکارهای پایدار آبان 

 مدیر پروژه ۲۰ نرم افزار موبایلی در حوزه های کاری مختلف 

 اپلیکیشن شهرو 

 تحلیل و طراحی مدل کسب و کار 

 پیاده سازی وب سرویس موبایلی 

پیاده سازی پنل مدیریتی تحت وب 

 هوش کسب و کار دیده بان نت  

تحلیل و طراحی پلن پیاده سازی هوش کسب و کار BI سرویس دهنده کشوری دیده بان نت 

 تحلیل داده های ۲۲ ماه فروش سرویس های اینترنت 

 تحلیل رفتار بیش از ۲۰ هزار مشتری اینترنت 

 تحلیل رفتار فروشنده های سرویس های اینترنت 

 تحلیل رفتار نماینده های فروش اینترنت در  حدود ۹۰ نمایندگی فروش در کشور  

 سامانه مدیریت مشتریان و پروژه دیده بان نت  

تحلیل، طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت مشتریان، پروژه، مکاتبات داخلی و جلسات دیده بان نت


