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 مشخصات فردی   

 

 وفاييمجید  نام و نام خانوادگي 

 Majeed.Vafaei@gmail.com پست الكترونیكي

 

 های علمي  توانايي

  

 توضیحات عنوان رديف

 های هوش تجاریسازی سیستمطراحي تحلیل و پیاده 1

ETL,  

Data Warehousing,  
Data Analysis (Multi Dimension & 

Tabular),  

Data Visualization 

 Python , R و يادگیری ماشین  های داده كاویتكنیك 2

 Python يادگیری عمیق 3

 T-SQL, MDX, DMX,DAX ,Power هاگزارشگیری و تحلیل دادههای بانز 3

Query 

4 
های طراحي، تحلیل، گزارش گیری و مديريت بانك

 تيعااطال

Microsoft SQL Server Database 

Engine 
Microsoft SQL Server Reporting 
Service 

Microsoft SQL Server Analysis 

Service 
Microsoft SQL Server Integration 

Service 

 Supper decision های تحلیل تصمیم گیری چند معیارهسیستم 5

Expert Choice 

 C#.Net, ASP.NET های تحت وبهای برنامه نويسي و تكنولوژیزبان 6

  Business Intelligenceهوشمندی كسب و كار  7
Microsoft SQL Server  
System Group BI Software 

Power BI 

8 
، تداركات و سیستم مالي)حسابداری،دريافت و پرداخت(

 انبار، فروش 
System Group Software 

9 BPM Tools System Group Software 
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 تحصیالت 

 

 سال اخذ مدرك گرايش رشته تحصیلي عنوان رديف

 93 مديريت سیستم و بهره وری مهندسي صنايع كارشناسي ارشد 1

 85 - اضيري كارشناسي ارشد 2

 83 - رياضي كارشناسي 3

 

 تدريسسوابق 

 

 نام دروس تدريس شده نام دانشگاه يا موسسه رديف
سال 

 شروع
 سال پايان

 تاكنون Machine Learning and Data Science with Python 96 همكاران سیستم 1

 تاكنون Machine Learning and Data Science with R 96 همكاران سیستم 2

 Design and Implementation of Business همكاران سیستم 3
Intelligence System 

 تاكنون 96

 تاكنون Data Warehousing 96 همكاران سیستم 4

 تاكنون 90 ( C# ، SQL Server شامل )برنامه نويسي  MCTSدوره های  مجتمع فني تهران 5

 دانشگاه دولتي اراك 6
ه و رياضیات ساختمان داده ها ، برنامه نويسي ، ساختمان گسست

 عمومي
87 93 

 دانشگاه پیام نور  7
 –طراحي الگوريتم  -ساختمان داده ها -نظريه زبانها و ماشینها 

 پروژه -هوش مصنوعي – برنامه نويسي
85 93 

8 
دانشگاه آزاد اسالمي 

 اراك
 93 86 هوش مصنوعي -ساختمان گسسته و ساختمان داده ها

9 
دانشگاه  علمي 

 اربردی واحد اراكك

طراحي و پیاده  -طراحي سیستم های شي گراء -هوش مصنوعي

 -سازی كتابخانه های الكترونیكي

  –ساختمان داده ها  -طراحي الگوريتم -برنامه نويسي شي گراء 

 -برنامه سازی تجاری  -طراحي صفحات وب

 پايگاه داده ها -ايجاد بانك های اطالعاتي 

85 93 

10 
صنعت  دانشگاه علم و

 اراك
 88 86 برنامه سازی تجاری -برنامه نويسي مقدماتي 
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 تجربیات عملي و هافعالیت

 

 سال محل انجام نوع فعالیت عنوان پروژه رديف

 98 پخش البرز مدير پروژه وكارشناس استقرار پخش البرزدر  استقرار سیستم هوشمندی تجاری 1

 98 سیمان اصفهان مدير پروژه وكارشناس استقرار اصفهان سیماندر  یسیستم هوشمندی تجاراستقرار  2

 97 فوالد جهان آرا مدير پروژه وكارشناس استقرار در فوالد جهان آرا استقرار سیستم هوشمندی تجاری 3

4 
در ايران كاوه   استقرار سیستم هوشمندی تجاری

 سايپا

ايران كاوه  رمدير پروژه وكارشناس استقرا

 سايپا
97 

5 
دانشگاه صنعتي در استقرار سیستم هوشمندی تجاری

 شريف

دانشگاه صنعتي  مدير پروژه وكارشناس استقرار

 شريف

97-

98 

6 
صندوق در  استقرار سیستم هوشمندی تجاری

 بازنشستگي صدا و سیما

صندوق  مدير پروژه وكارشناس استقرار

بازنشستگي 

 صدا و سیما

97-

98 

 استقرار سیستم مديريت پرداخت يار 7
 مدير پروژه وكارشناس استقرار

 شاپرك
97-

98 

 استقرار سیستم  مديريت داده 8
 مدير پروژه وكارشناس استقرار

 بیمه آرمان
97-

98 

9 
در مديريت منابع  استقرار سیستم هوشمندی تجاری

 آب ايران

مديريت منابع  مدير پروژه وكارشناس استقرار

 آب ايران

97 

10 
در هلدينگ  استقرار سیستم هوشمندی تجاری

 سیاحتي پارسیان

هلدينگ  مدير پروژه وكارشناس استقرار

سیاحتي 

 پارسیان

97 

 در سازمان اتكا استقرار سیستم هوشمندی تجاری 11
 مدير پروژه وكارشناس استقرار

 سازمان اتكا
95-

96 

 95 بیمه ايران شناس استقراركار در بیمه ايران استقرار سیستم هوشمندی تجاری 12

 در قوه قضائیه استقرار سیستم هوشمندی تجاری 13
 طراحي و پیاده سازی سیستم

 قوه قضائیه
94-

95 

14 
استقرار سیستم هوشمندی تجاری در شركت دانش 

 بنیان بركت

شركت دانش  مدير پروژه وكارشناس استقرار

 بنیان بركت
95 

15 
استقرار سیستم هوشمندی تجاری در شركت 

 خوشگوار

شركت  مدير پروژه وكارشناس استقرار

 خوشگوار
95 

16 
استقرار سیستم هوشمندی تجاری در ستاد اجرايي 

 فرمان امام)ره(

ستاد اجرايي  مدير پروژه وكارشناس استقرار

 فرمان امام)ره(

94-

95 
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 راستقرار سیستم هوشمندی تجاری در هلدينگ بصی 17
-94 هلدينگ بصیر مدير پروژه وكارشناس استقرار

95 

 94 بنیاد بركت مدير پروژه وكارشناس استقرار استقرار وسیستم هوشمندی تجاری در بنیاد بركت 18

 94 شركت سیناژن مدير پروژه وكارشناس استقرار استقرار سیستم هوشمندی تجاری در شركت سیناژن 19

20 
هوشمندی تجاری در استقرار و پشتیباني سیستم 

 شركت نوين چرم

شركت نوين  كارشناس استقرار

 چرم
94 

21 
استقرار و پشتیباني سیستم هوشمندی تجاری در 

 سازمان هنری رسانه ای اوج

سازمان هنری  مدير پروژه وكارشناس استقرار

 رسانه ای اوج
94 

22 
استقرار و پشتیباني سیستم هوشمندی تجاری در 

 تدبیرگروه توسعه اقتصادی 

گروه توسعه  كارشناس استقرار

 اقتصادی تدبیر

93-

94 

23 
استقرار و پشتیباني سیستم هوشمندی تجاری در 

 هلدينگ بنا گستر

هولدينگ بنا  مدير پروژه وكارشناس استقرار

 گستر
94 

 تحت وب آموزش سیستم اتوماسیون 24

علمي  دانشگاه طراحي و پیاده سازی

و كاربردی 

 اراك

89 

 مديريت آژانس ها سیستم 25
مديريت آزانس  طراحي و پیاده سازی

 های شهر ازنا
87 

 SMSسامانه ارسال 26
دانشگاه آزاد  طراحي و پیاده سازی

 اسالمي آستانه
88 

 سیستم تحت وب نظر سنجي دانشجويان 27

لمي دانشگاه ع طراحي و پیاده سازی

و كاربردی 

 اراك

89 

 سیستم آزمون الكترونیكي 28

جهاد  یاده سازیطراحي و پ

دانشگاهي 

 استان مركزی

92 

29 
سامانه ثبت نام اعطای مجوز دفاتر پیشخوان دولت در 

 استان مركزی

جهاد  طراحي و پیاده سازی

دانشگاهي 

 استان مركزی

91 

 اطالعات خبرگان استان مركزی سامانه ثبت  30

جهاد  طراحي و پیاده سازی

دانشگاهي 

 استان مركزی

91 
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 غلي  سوابق ش

 

 تاريخ پايان تاريخ شروع سمت محل خدمت رديف

 تاكنون 1399 تجاری همكاران سیستممدير عامل شركت هوشمندی شركت همكاران سیستم 1

 1399 1395 مدير تیم استقرار سیستم های هوشمندی تجاری شركت همكاران سیستم 2

 تاكنون 1396 و يادگیری ماشین BIمدرس دوره های  شركت همكاران سیستم 3

 شركت همكاران سیستم 4
، كارشناس استقرار و پشتیباني سیستم های مدير پروژه

 هوشمندی تجاری
1392 1395 

5 
دانشگاه علمي كاربردی 

 استان مركزی

مدرس خبره دانشگاه علمي كاربردی در رشته مهندسي 

 نرم افزار كامپیوتر  
 تاكنون 1386

 1393 1391 مركزی وزشي جهاد دانشگاهي استانمعاون آم جهاددانشگاهي 6

 1392 1389 استان مركزیمعاون مركزآموزش علمي كاربردی  جهاددانشگاهي  7

 1391 1386 مدير گروه نرم افزار و فناوری اطالعات دانشگاه  دانشگاه علمي كاربردی 8

9 
موسسات  ،دانشگاه

 هاآموزشي و شركت

 مدرس
1381 1395 

 

 ذراندههای آموزشي گدوره

 

 زمان دوره نام موسسه آموزشي عنوان دوره/ رشته تخصصي رديف

 97دی  مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست دوره گردش كار 1

 95آبان  مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست مديريت نیازمندی های نرم افزاری 2

3 SQL Server Database Engine 93مهر  مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست 

4 SQL Server Database  93دی مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست 

 93دی مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست داده كاوی 5

 93آبان  مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست هوشمندی كسب و كار 6

 93آبان  مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست مديريت پروژه 7

 93مهر  مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست حسابداری 8

 93مهر  مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست انبار و حسابداری انبار 9

 94آبان  مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست زمانمديريت  10

 94آبان  مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست مشتری مداری 11

 94آبان  مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست حسابداری مالي 12

 85تابستان  كاربردی –دانشگاه جامع علمي  كارگاه روش تدريس 15

16 
ي ارزيابي عملكرد سازمانها و بودجه مبان

 ريزی شركت ها

 92تابستان جهاد دانشگاهي استان مركزی

 


