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  تهران ۱۵۳۲متولد سال ، 

 :خالصه رزومه

 دکترای حرفه ( ای مدیریت کسب و کارDBA   ) 

 مشاور ارشد فینتک و توسعه کسب و کار، شرکت هولدینگ فناپ 

 عضو هیات علمی انجمن مهندسی مالی ایران 

 ای کشور صنفی رایانه  نویس برنامه احراز هویت دیجیتال، سازمان نظام مدیر کمیته تدوین پیش 

 ای کشور  صنفی رایانه  عضو کمیسیون تحول دیجیتال / کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده، سازمان نظام 

 های فروشگاهیمشاور شرکت مگفا و سازمان امورمالیاتی برای طراحی معماری و تدوین الزامات در  پروژه شبکه صندوق 

 های کسب و کار  مشاور برای طرح(Business Plan)هایهای پرداخت الکترونیکی و  شرکتشرکتFintech 

 مشاور در حوزه  فرایندها، استانداردهای و الزامات بین( المللیEMV,PCI & PA DSS ,... ) 

 مشاور در حوزه  فرایندها،سیستم های بانکی وشبکه (های پرداخت بین المللیVISA ،MasterCard ،UPI ،JCB)و غیره ، 

 (۱۵۸۲تا بهمن ماه سال  ۱۵۸۲کاال)از تیرماه سال پی، گروه دیجیمعاونت توسعه کسب و کار، شرکت دیجی 

 (۱۵۸۲تا سال  ۱۵۸۲های پرداخت( )از سال معاونت مدیرعامل )توسعه کسب و کار/ توسعه سامانه 

 (۱۵۸۲تا سال  ۱۵۸۳های بانکی و پرداخت شرکت ایران ارقام )از سال معاونت توسعه سامانه 

  ){۱۵۸۳تا  ۱۵۸۵} از سال  -معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه پرداخت الکترونیکی کارت )شاپرک 

  نفر پرسنل )مدیران، تحلیلگران سیستم، طراحان سیستم، توسعه دهندگان،  ۲۶مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بیش از

 های عملیاتی و مدیران پروژه و سرویس(آزمونگران، مدیران سیستم

 مشاور در حوزه  فرایندها،سیستم های بانکی وشبکه (های پرداخت بین المللیVISA ،MasterCard ،UPI ،JCB)و غیره ، 

  نفر پرسنل )مدیران، تحلیلگران سیستم، طراحان سیستم، توسعه دهندگان،  ۲۶مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بیش از

 های عملیاتی و مدیران پروژه و سرویس(آزمونگران، مدیران سیستم

 سازی و استقرار پیاده  ITIL V3  افزار نظیر و استانداردهای حوزه نرمDevOps آوری اطالعات  های بزرگ فن در سازمان 

  های گوناگون به  آوری اطالعات،تحلیل ، طراحی و برنامه نویسی سیستم های مختلف فن سال تجربه در مدیریت پروژه ۱۵بیش از

 های بانکی و پرداخت الکترونیک خصوص سیستم

 تجربه کار در راهکارهای پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت موبایلی 

 مبتنی بر استاندارد های بانکی،سوئیچتجربه کار با سامانه ( های صادرکنندگی و پذیرندگیISO 8583  شتاب و شاپرک ،) 

 آوری اطالعات بانکی و پرداخت الکترونیکی آوری اطالعات به خصوص در حوزه فن تحقیق و چاپ مقاالت متعدد فن 

 سازی و  های متنوع، پیاده تجربه کاری بسیار در نیازسنجی،شناخت نیازهای کسب و کار،تحلیل و مدلسازی بامتدولوژی

 نویسی مختلف های برنامه افزاری  با زبان های نرم استقرارسامانه

  ،مطالعه و تحقیق بر روی تنظیم مقررات در حوزه بانکداری الکترونیکRegtech  ،Cryptocurrency  ،Blockchain  ،

 Banking Transformationبانکداری دیجیتال و 

 آوری اطالعات های مختلف فن تجربه مدیریت بحران و مدیریت ریسک در پروژه 

 سازی و استقرار سیستم مدیریت مستندات  استانداردسازی، بهبود و مستندسازی فرایندهای سازمانی و پیاده 

  های اقتصادی و بازارحوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکبه صورت ماهانه برای تحلیل شاخص»گزارش اقتصادی شاپرک«انتشار 
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 :تحصیالت

  دکترای حرفه ( ای مدیریت کسب و کارDBA)  دانشگاه تهران 

  دکترای حرفه ( ای  مدیریت کسب و کارDBAگرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک)   دانشگاه خوارزمی 

 ۱۵۸۶آوری اطالعات, دانشگاه امیرکبیر)پلی تکنیک تهران( سال  کارشناسی ارشد مهندسی فن 

  ۱۵۲۵کارشناسی مهندسی کامپیوتر, دانشگاه سجاد مشهد, سال 
 :تجربه های کاری

 ( ۱۵۸۲/۱۷شرکت هولدینگ فناپ) 

 مشاور فینتک و توسعه کسب و کار

 

 های کسب و کار  مشاوره در تدوین و اجرای طرح(Business Plan)ها،  راهکارهای مختلف در حوزه  و استراتژی

 پرداخت الکترونیکی 

 

 (۱۵۸۲/۱۱ -۱۵۸۲/8کاال )پی، گروه دیجیشرکت دیجی 

 معاونت توسعه کسب و کار

 

  نفر پرسنل )تحلیلگران کسب و کار، بازاریابی و تبلیغات( ۱۶مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بیش از 

 های کسب و کار  تدوین و اجرای طرح(Business Plan)ها،  راهکارهای مختلف در حوزه پرداخت  و استراتژی

 الکترونیکی به ویژه کیف پول الکترونیکی و خرید اعتباری

 های بازاریابی تدوین و اجرای طرح(Marketing Plan)  برای گسترش سهم بازار  اپلیکیشن پرداخت الکترونیکی 

 های جدید کسب و کاری و جذب مشتریان جدید در حوزه پرداخت الکترونیکیبازاریابی و ایجاد فرصت 

 کاال نکست های استارتاپ و فینتک با دیجیها برای برای جذب، انتخاب و حمایت از شرکتتدوین و اجرای طرح 

 

 (۱۵۸۲/۵-۱۵۸۲/۵پرداخت ملت)شرکت به 

 

 های بانکی و پرداختمعاونت توسعه سامانه

  نفر پرسنل )مدیران، تحلیلگران سیستم، طراحان سیستم، توسعه دهندگان،  ۰۶مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بیش از

 های عملیاتی و مدیران پروژه و سرویس(آزمونگران، مدیران سیستم

 های مختلف نرم افزاری و تولید سامانه های یکپارچه با برند  مدیریت پروژه“NGFS” : 

 سامانه سوئیچ بانکی 

  سکه”برنامه پرداخت موبایلی با برند“ 

 سامانه کیف پول الکترونیکی 

 های بانکیسامانه مانیتورینگ تراکنش 

 های سامانهBack Office 

 های فروشهای مختلف پایانهبرنامه مدل 

 سامانه مدیریت و کنترل  پایانه( های فروشTMS) 

 ( سامانه هوش تجاریBI) 

 

 معاونت توسعه کسب و کار

  نفر پرسنل )مدیران، تحلیلگران کسب و کار، مدیران محصول، توسعه  ۱۶مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بیش از

 دهندگان و تحلیلگران کسب و کار(
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 های کسب و کار  تدوین و اجرای طرح(Business Plan)ها،  راهکارهای مختلف در حوزه پرداخت  و استراتژی

 الکترونیکی و بانکداری الکترونیک

 های بازاریابی تدوین و اجرای طرح(Marketing Plan)  برای گسترش سهم بازار در حوزه پرداخت الکترونیکی و

 بانکداری الکترونیک 

 های جدید کسب و کاری و جذب مشتریان جدید در حوزه پرداخت الکترونیکیبازاریابی و ایجاد فرصت 

 تدوین استاندارد  و ساختار برای ارزیابی و تحلیل پیشنهادهای کسب و کاری 

 های استارتاپ و فینتکها برای برای جذب، انتخاب و حمایت از شرکتتدوین و اجرای طرح 

 راه محصوالت شرکت و نقشه راه رخدادهای آتی شرکتتدوین و اجرای نقشه 

 ها و وضعیت شرکت در بازار رقابتی و ارائه راهکار برای باال بردن میزان رشد سهم بازارتحلیل داده 

 

 ( ۱۵۸۳/۸-۱۵۸۲/۷شرکت ایران ارقام) 

 های بانکی و پرداختمعاونت توسعه سامانه

 

  نفر پرسنل )مدیران، تحلیلگران سیستم، طراحان سیستم، توسعه  ۲۶مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بیش از

 های عملیاتی و مدیران پروژه و سرویس(دهندگان، آزمونگران، مدیران سیستم

 های کسب و کار  تدوین طرح(Business Plan)آوری اطالعات  ها  راهکارهای مختلف در حوزه فن و استراتژی

 المللی های موفق بینهای بزرگ مبتنی بر استانداردها و تجربه ها و سازمانبانکی برای بانک

  های مدیریت خدمات فناوری اطالعات مبتنی بر  سیستم پیاده سازی و استقرارITIL V3 

 سبا«های مختلف نرم افزاری و تولید سامانه های یکپارچه با برند  مدیریت پروژه«: 

 سامانه سوئیچ بانکی 

 های بانکیسامانه مانیتورینگ تراکنش 

 سامانه مدیریت کارت 

 سامانه مدیریت کارت اعتباری 

 سامانه تلفنبانک 

 بانکسامانه موبایل 

 بانکسامانه اینترنت 

 های بانکیسامانه تسویه تراکنش 

 سامانه مدیریت خودپردازها 

 های سامانه جامع مانیتورینگ دستگاهSelf Service  )... خودپرداز،خوددریافت، کیوسک و( 

 سامانه مدیریت پیامک و ایمیل 

 سامانه مدیریت ژورنال الکترونیکی 

 )سامانه تبادل ارزی )صراف 

 ( سامانه هوش تجاریBI) 

 سامانه رفتارشناسی مشتریان 

 های بانکی، تحلیل و ارزیابی نیازهای مشتریان بانکی و پیگیری تا اخذ رضایت مشتریان بانکی از قبیل مدیریت پروژه

 بانک ملی ایران، بانک تجارت، بانک سپه، بانک قوامین و بانک سرمایه 

 افزار نظیر سازی و استقرار استانداردهای حوزه نرمپیادهDevOps  

 های کارگیری توصیههای تیم، اتخاذ رویکرد بهبود موثر و بههای و قابلیتایجاد یک رویکرد موثر برای توسعه ظرفیت

 برای بهبود فرآیندها و افزایش بهره وری.  ITILاستاندارد 
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 ( )(۱۵۸۰/8شرکت مگفا )مشاور سازمان امورمالیاتی کشور 

 مشاور

 

 های فروشگاهیتدوین استراتژی، معماری و طرح کسب  و کار شبکه صندوق 

 های فروشگاهیاندازی و صدور مجوز برای اعضای مختلف شبکه صندوقتدوین الزامات راه 

  سند( ۱۶تدوین استانداردها و الزامات فنی و کسب و کاری مورد نیاز )بیش از 

 

 (۱۵۸۰/۲الملل امین )مشاور شرکت جیرینگ( )شرکت راهکارهای مشاوره مدیریت بین 

 مشاور

 

  تدوین استراتژی، معماری و طرح کسب و کارهای نوآورانه در حوزه پرداخت الکترونیک 

 بررسی  الزامات رگوالتور حوزه پولی کشور )بانک مرکزی و شاپرک( و ارائه راهکارهای منطبق بر الزامات 

 

 ( )(۱۵۸۵/۸-۱۵۸۳/۸شرکت شبکه  پرداخت الکترونیکی کارت )شاپرک 

 معاونت توسعه و نظارت

 

  نفر از پرسنل معاونت توسعه و نظارت )رؤسای ادارات, ممیزان، طراحان  ۷۶مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بیش از

شرکت ارائه دهنده خدمات  ۱۷سامانه و تحلیگران( برای پشتیبانی و ارائه سرویس های توسعه و نظارت به بیش از 

 میلیون پذیرنده   8.۳( برای پشتیبانی از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور با بیش از  PSPپرداخت الکترونیکی )

 تدوین استانداردها و قوانین مربوط به صنعت پرداخت الکترونیکی در ایران 

  ممیزی و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت در ایران برای اطمینان از انطباق با استانداردهای فنی و امنیتی

 حوزه پرداخت الکترونیکی

  طراحی استراتژی ممیزی حسابرسی برای شبکه پرداخت الکترونیکی کشور )الزامات امنیت اطالعات، الزامات سوئیچ

 پذیریندگی، الزامات شبکه، الزامات پذیرندگی و ...(

 های الکترونیکی پرداختی برای شناسایی رفتارهای غیر طبیعی و کشف تخلفاتنظارت بر تمام تراکنش 

 های پرداختتوسعه فرهنگ استفاده از شبکه پرداخت الکترونیکی در میان دارندگان کارت و پذیرندگان پایانه 

  بازوی نظارتی و اجرایی بانک مرکزی برای اجرای پروژه های ملی در حوزه شبکه پرداخت 

 المللی )های بانکی و پرداخت بینکارگیری فرایندها، استانداردهای و الزامات شبکهبهEMV,PCI & PA 

DSS ,... ) 

 های آفالین و  کیف پول الکترونیکی.بررسی و طراحی نقشه راه  بر روی پرداخت 

 های پرداخت بین المللی) بررسی و مطالعه فرایندها و سیستم های بانکی وشبکهVISA ،MasterCard ،UPI ،

JCB)و غیره ، 

 ( بررسی و طراحی  راهکارهای نوین صنعت پرداخت به ویژه پرداخت همراهMobile Payment.) 

  بررسی و طراحی فرایندهای سامانه مدیریت پذیرندگان شبکه پرداخت الکترونیکی 

 های پذیرندگان شبکه پرداخت ها در حوزه های دادهبررسی و طراحی  راهکارهای مختلف پاالیش داده 

  های پرداخت، بررسی بازار و شاخص های برای تجزیه و تحلیل  شاخص  »گزارش اقتصادی شاپرک«انتشار  ماهنامه

 اقتصادی شبکه پرداخت الکترونیکی

 های متنوع شبکه پرداخت الکترونیکی برای بانک مرکزی  تدوین گزارشات مختلف در حوزه تحلیل شاخص 
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 (۱۵۸۵/۸-۱۵۸۵/۲آوری اطالعات بانک توسعه تعاون() )فن شرکت سمات 

 آوری اطالعات  مشاور مدیریت عامل در حوزه فن
 

 های پرداخت و ارائه راهکارهای  متنوع در حوزه مشاور در حوزه  فرایندها،سیستم های بانکی وشبکه

 های نوین بانکی و پرداخت الکترونیک سیستم

 

 ( ,۱۵۸۵-۱۵۸۷شرکت کارت اعتباری ایران کیش, تهران) 

 آوری اطالعات/ مدیر پروژه شاپرک مدیر کل فن

 

  آوری اطالعات )رؤسای ادارات, تحلیلگران و  نفر از پرسنل معاونت فن ۰۶مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بیش از

بانک و موسسه مالی و  ۱8هزار پذیرنده  و  8۳۶برنامه نویسان( برای پشتیبانی و ارائه سرویس های مختلف به بیش از 

 اعتباری

  مدیریت پروژه شاپرک و پیاده سازی الزامات و استانداردهایPCIDSS و شاپرک 

 های مختلف در حوزه فن آوری اطالعات و صنعت پرداخت الکترونیک مدیریت و پیاده سازی استراتژی 

  های مدیریت خدمات فناوری اطالعات مبتنی بر  سیستم پیاده سازی و استقرارITIL V3 

 های هوش تجاری و تصحیح و پاالیش اطالعات مدیریت و اجرای پروژه 

 های مختلف نرم افزاری و تولید سامانه های یکپارچه: مدیریت پروژه 

 ( سامانه مدیریت پذیرندگانMMS) 

 ( سامانه مدیریت ارتباط با مشتریCRM) 

 ( سامانه هوش تجاریBI) 

 ( سامانه مدیریت پیامکSMS Panel) 

 ( سامانه بازدید ادواری آفالینOPM) 

 ( باشگاه مشتریانMerchant Club) 

  مدیریت پروژه استقرار سیستم های مبتنی برBPMS  
 

  شرکتGeek Group  (,۱۵۸۷-۱۵۸۱, بارسلونا, اسپانیا ) 

 کارشناس ارشد فن آوری اطالعات, تحلیگر کسب و کار و طراح و برنامه نویس 

 

تحلیل, طراحی , برنامه نویسی و پشتیبانی سامانه پارکینگ هوشمند 

 

    (,۱۵۸۶-۱۵۲۲شرکت خدمات انفورماتیک , تهران ) 

 آوری اطالعات, تحلیگر کسب و کار و طراح و برنامه نویس کارشناس ارشد فن

  

 های مختلف. های مختلف برای سیستم مدیریت کارت  بانک تحلیل, طراحی,برنامه نویسی،پیاده سازی ماژول 

   طراحی و پیاده سازی سامانه های بانکی مطابق با استانداردISO 8583  

 های های پایانههای ارتباطی سامانه سوئیچ مرکزی برای مدیریت انواع تراکنش طراحی و پیاده سازی ماژول

  LINUXو  UNIXدر سیتم عامل های  ++Cو  C( با ATM, POS, PINPADمختلف )

 های فروش   سازی ماژول مدیریت پیام پایانه طراحی و پیادهHYPERCOM   
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 های خاص  سرویس پرداخت قبض  با  سازی ماژول طراحی و پیادهVisual C#.net  وSilverlight  وWPF 

 های طراحی شده سازی سناریوهای مختلف برای تست و آزمون ماژول طراحی و پیاده 

 )مستندسازی و استانداردسازی برای مستندات فنی )معماری سیستم کارت،پایگاه داده و مدهای خطای سوئیچ 

 

 (۱۵۲۲-۱۵۲۰های محاسب الکترونیکی )وزارت امور اقتصادی و دارایی(،تهران ) شرکت خدمات ماشین 

 های بانکی پروژه خزانه کل کشور  مدیر پروژه و مدیر تیم تحلیل ، طراحی و برنامه نویسی سیستم

 

 های بانکی شامل: مدیر پروژه، تحلیل ، طراحی و برنامه نویسی  سامانه مدیریت سیستم 

 های دولتی سیستم افتتاح و انسداد حساب 

 های دولتی سیستم شرکت 

 سیستم درآمدهای خاص 

 های دولتی سیستم حساب 

 سیستم درآمد و کشف کاالی قاچاق 

  تحلیل و مدلسازی باRational Rose   و  Rational Requisite Pro. 

 طراحی معماری پنج الیه 

 سازی با  پیادهVisual Basic. Net  و  Microsoft SQL Server 

 

 

   ( ۱۵۲۳-۱۵۲۵مشهد )مرکز تحقیقات و پژوهشهای فرماندهی انتظامی خراسان رضوی 

 ) خدمت سربازی(سیستم های  هوشمند انتظامی و راهور مدیر تیم تحلیل ، طراحی و برنامه نویسی پروژه 

 

  های هوشمند انتظامی و راهور با استفاده از  برنامه نویسی و استقرار سیستم ،تحلیل، طراحیGPS  وGIS   

 Microsoft SQL Server  و  Visual Basic. Netو

 

 ( ۱۵۲۳-۱۵۲۵وقت، مشهد ) کارخانجات رضانخ ، پاره 

 آوری اطالعات, تحلیگر کسب و کار و طراح و برنامه نویس  کارشناس ارشد فن

  پشتیبانی و طراحی شبکه 

  تحلیل ، طراحی و برنامه نویسی سیستم جامع مالی ، سیستم سالن تولید و سیستم سالن صنعتی و انبارکارخانجات

 رضانخ 

   تحلیل و مدلسازی باRUP    وRational Rose 

  پیاده سازی باVisual Basic. Net  و  Microsoft SQL Server  
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 :تجربه های کاری آموزشی

 های بانکی در بانک دی  تدریس دوره پرداخت الکترونیکی و کارت 

 های  معماری کامپیوتر، سیستم عامل، مهندسی نرم افزار، شبکه( تدریس در دانشگاه خیام مشهد ) آزمایشگاه  

   های  معماری کامپیوتر، سیستم عامل، مهندسی نرم افزار، شبکه( دانشگاه خوارزمی مشهد ) آزمایشگاهتدریس در  

 )تدریس در مرکز آموزش خانه صنعت و معدن) سیستم عامل،نرم افزار کاربردی 

   تدریس دوره های دانشگاه کمبریج و دوره های مختلفIT در موسسه آموزشی مشکات شرق 

   تدریس دوره های مختلفIT الملل مجتمع انفورماتیک بین در 

 تدوین غیرخطی   تدریس دوره تخصصی(Adobe Premiere ) در آموزشگاه تخصصی خراسان 

 تدریس دوره تخصصی طراحی سایت های اینترنتی برای آموزشگاه پاسارگاد مشهد 

 های مختلف   تدریس دورهIT   خزررایانه مشهدآموزشگاه در 

 :ها گواهینامه

 (۱۵۸۰های فروش )تقدیرنامه از شرکت مگفا برای پروژه ملی مشاوره و طراحی شبکه هوشمند صندوق 

  بررسی تطبیقی مدل کسب و کار کارت اعتباری در  «تقدیرنامه از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برای مقاله

 (۱۵۸۰)   »بست رسیدن پروژهرفت از به بنالمللی و ارائه راهکارهای برونهای بینایران با مدل

  گواهینامه دورهDevOps Foundation– Development & Operations   ازNISCERT (۱۵۸۰) 

   (۱۵۸۰، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ) »بالکچین و بیت کوین «گواهینامه دوره 

  پژوهشکده پولی و  »انداز پذیرش آن در بازار ایرانحرکت به سمت بانکداری دیجیتال و چشم«گواهینامه دوره ،

 (۱۵۸۰بانکی بانک مرکزی )

  (۱۵۸۰، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ) »بانکداری مدرن و مدیریت تغییر در نظام بانکی«گواهینامه دوره 

   تعویض کر و مهاجرت به کر بانکی جدید «گواهینامه دورهCore Banking Replacement  «  پژوهشکده ،

 (۱۵۸۰پولی و بانکی بانک مرکزی )

  (۱۵۸۰، شرکت ایران ارقام ) »اصول مذاکره و توافق«گواهینامه دوره آموزشی 

  تقدیرنامه ازFINSTARS  ( ۱۵۸۳) »نکهای فینهای جایگاه قانونی استارتاپچالش«برای شرکت در پنل تخصصی 

  گواهینامه دورهInternational Merchant Acquiring and Card issuing( ۱۵۸۳, بانک مرکزی ) 

  گواهینامه دورهInternational Payment Fundamentals  شرکت ,NTT Security  (۱۵۸۳) 

  گواهینامه دورهEMV   شرکت ,CARDTEK  ( ۱۵۸۳استانبول، ترکیه ) 

  گواهینامه دورهPA & PCI DSS Mobile Payment  شرکت ,NTT Security  (۱۵۸۵ ) 

   گواهینامه دورهITIL V3   ،NISCERT(۱۵۸۵ ) 

 های  افزار و بانک آوری اطالعات و ارتباطات )طراحی و توسعه نرم پروانه احراز صالحیت مشاوره و نظارت بر فن

 ای کشور  صنفی رایانه اطالعاتی(، سازمان نظام

 ها و امنیت اطالعات(،  آوری اطالعات و ارتباطات )شبکه و انتقال داده پروانه احراز صالحیت مشاوره و نظارت بر فن

 ای کشور  صنفی رایانه سازمان نظام

  گواهینامه  اولBusiness Analysis Body Of Knowledge وکار) المللی تحلیل کسب ،انستیتو بینIIBA()

۱۵۲۸) 

  گواهینامه دومBusiness Analysis Body Of Knowledge وکار) المللی تحلیل کسب ،انستیتو بینIIBA()

۱۵۲۸) 

  ،۱۵۸۵گواهینامه دوره مدیریت ریسک پروژه، انجمن مدیریت پروژه ایران 

 (،۱۵۲۳تقدیرنامه فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی  برای طراحی سیستم هوشمند راهور) 
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 :ها عضویت

 ( انجمن  کامپیوتر استرالیاACSبه عنوان تحلیلگر سیستم ) 

 اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

 ای ایران نظام صنفی رایانه 

 انجمن مدیریت ایران 

 انجمن مدیریت پروژه ایران 

 انجمن کامپیوتر ایران 

 انجمن رمز ایران 

 انجمن انفورماتیک ایران 

 انجمن مدیریت مالی ایران 

 )انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران )وابسته به خانه سینما 
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