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 مشخصات فردی   

 

 مهدی ضرابیان نام و نام خانوادگي 

 Mehdi.zarabian@gmail.com پست الكترونیكي

 

 های علمي  توانايي

  

 توضیحات عنوان رديف

1 
های هوش سازی سیستمطراحي تحلیل و پیاده

 تجاری

ETL,  

Data Warehousing,  

Data Analysis (Multi Dimension & 

Tabular),  

Data Visualization 

 Python و يادگیری ماشین  های داده كاویتكنیك 2
 T-SQL, MDX, DAX, Power Query هاگزارشگیری و تحلیل دادههای زبان 3

4 
طراحي، تحلیل، گزارش گیری و مديريت 

 تيعاهای اطالبانك

Microsoft SQL Server Database Engine 
Microsoft SQL Server Reporting Service 

Microsoft SQL Server Analysis Service 
Microsoft SQL Server Integration Service 

 Businessهوشمندی كسب و كار  7

Intelligence  

Microsoft SQL Server  
System Group BI Software 

Power BI 

8 
سیستم مالي)حسابداری،دريافت و پرداخت(، 

 تداركات و انبار، فروش 
System Group Software 

9 BPM Tools System Group Software 
 

 تحصیالت 

 
 سال اخذ مدرك گرايش رشته تحصیلي عنوان رديف

 91 صنايع مهندسي صنايع كارشناسي ارشد 1

 87 برنامه ريزی و تحلیل سیستم مهندسي صنايع كارشناسي 2
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 سوابق تدريس

 

 تدريس شده نام دروس نام دانشگاه يا موسسه رديف
سال 

 شروع
 سال پايان

 Design and Implementation of Business همكاران سیستم 1

Intelligence System 
 تاكنون 96

 تاكنون SQL Server  99  همكاران سیستم 2

 تاكنون Power BI 99 همكاران سیستم 3

 

 تجربیات عملي و هافعالیت

 

 سال انجاممحل  نوع فعالیت عنوان پروژه رديف

 هلدينگ عظامدر  استقرار سیستم هوشمندی تجاری 1
مدير پروژه 

 وكارشناس استقرار
 94 گروه قطعات خودرو عظام

2 
استقرار سیستم تجمیع اطالعات در هلدينگ بنیاد 

 مستضعفان

مدير پروژه 

 استقرار

بنیاد مستضعفان انقالب 

 اسالمي
93 

3 
 هلدينگدر  یاستقرار سیستم هوشمندی تجار

 سیاحتي بنیاد مستضعفان

مدير پروژه 

 وكارشناس استقرار

هلدينگ سیاحتي و مراكز 

 تفريحي پارسیان
97 

 پاكديس ارومیهدر  استقرار سیستم هوشمندی تجاری 4
مدير پروژه 

 وكارشناس استقرار
 98 پاكديس ارومیه

5 
صندوق استقرار سیستم هوشمندی تجاری در 

 كاركنان شهرداری تهران

 مدير پروژه

 وكارشناس استقرار

صندوق كاركنان شهرداری 

 تهران
97 

6 
استقرار سیستم هوشمندی تجاری در سازمان هنری 

 رسانه ای اوج

مدير پروژه 

 وكارشناس استقرار

سازمان هنری رسانه ای 

 اوج
95 

 91 صنايع گلديران كارشناس استقرار صنايع گلديراناستقرار سیستم هوشمندی تجاری در  7

 ايرانشهراستقرار سیستم هوشمندی تجاری در  8
ه مدير پروژ

 استقرار

 مجتمع عمراني ايرانشهر
96 

 97 هلدينگ پتروشیمي باختر كارشناس استقرار گروه باختراستقرار سیستم هوشمندی تجاری در  9

 فرش فرهياستقرار سیستم هوشمندی تجاری در  10
مدير پروژه 

 استقرار

 فرخ سپهر كاشان
94 

11 
مجتمع صنعتي استقرار سیستم هوشمندی تجاری در 

 رفسنجان

مدير پروژه 

 استقرار

 مجتمع صنعتي رفسنجان
99 
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 سوابق شغلي  

 

 تاريخ پايان تاريخ شروع سمت محل خدمت رديف

 تاكنون 1399 تجاری همكاران سیستمشركت هوشمندی فروش شركت همكاران سیستم 1

 1399 1393 سیستم های هوشمندی تجاری پشتیبانيمدير تیم  شركت همكاران سیستم 2

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

 هوشمندی تجاری
1390 1392 

 

 

 های آموزشي گذراندهدوره

 

 زمان دوره نام موسسه آموزشي عنوان دوره/ رشته تخصصي رديف

 97دی  مآموزش همكاران سیستموسسه پژوهش و  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 مپژوهش و آموزش همكاران سیستموسسه  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  مهمكاران سیستموسسه پژوهش و آموزش  انبار و حسابداری انبار 9

 94آبان  مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست مديريت زمان 10

 94آبان  مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست مشتری مداری 11

 94آبان  مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست حسابداری مالي 12

 93تابستان  مموسسه پژوهش و آموزش همكاران سیست كارگاه روش تدريس 15

 


