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مشخصات فردي
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سوابق تحصيلي

دانشآموخته دوره متوسطه رياضي -فيزيك از دبيرستان عالمه حلي تهران()1371
دانشآموخته دوره كارشناسي مهندسي برق -مخابرات از دانشكده فني دانشگاه تهران()1377
دانشآموخته دوره كارشناسي ارشد مهندسي صنايع -سيستت هتا اتتاتاد امتمتاعي از دانشتكده فنتي و مهندستي
دانشگاه تربيت مدرس()1382
دانشجو دوره دكترا مديريت فناور اطالعات -پژوهشگاه علوم و فناور اطالعات ايران (از بهمن )1393

طرحهاي پژوهشي و مطالعاتي انجام شده
رديف

نقش

عنوان

1

طرح شاهراه اطالع رساني دانشگاه تهران

همكار

2

تدوين استراتژ فناور اطالعات دانشگاه تهران

مدير طرح

3

تدوين استراتژ امور بين الملل دانشگاه تهران

مدير طرح

4

بررسي ميزان توسعه يافتگي فناور اطالعات در مقاطع تحايلي پيش از دانشگاه

مدير طرح

5

برگزار كارگاه تدوين برنامه استراتژ فناور اطالعات در اولين كنفرانس بين المللي مهندسي
صنايع

ارائه كننده

6

تدوين چارچوب ارزيابي آموزش الكترونيكي در دانشگاه تهران

مدير طرح

7

تدوين چارچوب ارزيابي سيست ها اطالعاتي دانشگاه تهران

مدير طرح

8

سنجش ميزان رضايت كاربران از سيست مامع آموزش دانشگاه تهران

مدير طرح

9

آسيب شناسي وضع مومود سيست ها ادار مالي دانشگاه تهران

مدير طرح

10

طرح پيادهساز و استقرار سامانه هوش سازماني در دانشگاه تهران

مدير طرح

11

تدوين الگو شهر الكترونيكي دانشگاهي

مدير طرح

12

بررسي وضعيت بكارگير فناور اطالعات در دانشگاه ها كشور

مدير طرح

13

نقش زيرساختها فناور اطالعات در پياده ساز شهر الكترونيكي دانشگاهي

مدير طرح

14

بررسي نقش ابزار هوش سازماني در ارتقا سطح خدمات دفاتر خدمات الكترونيكي

مدير طرح

15

بررسي چارچوب ها و مفاهي كيفيت داده

مدير طرح

16

بكارگير چارچوب كيفيت داده فراگير ( )TDQMدر سامانه پرسنلي دانشگاه تهران

مدير طرح

17

تدوين چارچوب كيفيت داده برا محيطها دانشگاهي

مدير طرح

18

تدوين بيش از  50استاندارد ملي فناور اطالعات به روش پذيرش

دبير فني

19

تدوين طرح استقرار دانشگاه دوفضايي

مدير طرح

20

بررسي بلوغ سازماني ستاد فناور اطالعات دانشگاه تهران بر اساس مدل مرمعCOBIT

مدير طرح

21

طرح مامع ساماندهي نظام آمار و اطالعات بانك ملي ايران

همكار پژوهشي

22

طرح تدوين سند زيرساختها فناور اطالعات كشور

همكار پژوهشي

23

طرح مامع شاخصها فناور اطالعات كشور

همكار پژوهشي

24

تدوين طرح يادگير الكترونيكي مؤسسه تنظي ونشر آثار امام

مدير طرح

25

تببين مايگاه خدمات دانشگاه تهران در مدل دانشگاه دوفضايي

مدير طرح

26

سنجش و افزايش كيفيت داده سامانه مامع آموزش دانشگاه تهران

مدير طرح

27

سنجش و افزايش كيفيت داده سامانه اطالعات علمي دانشگاه تهران

مدير طرح

28

بررسي چارچوبها بينالمللي سنجش امادگي الكترونيكي

مدير طرح

29

طرح يكپارچهساز سامانهها پژوهشي دانشگاه تهران

مدير طرح

30

تدوين نظام داده و اطالعات معاونت نظارت مالي و خرانهدار كل كشور

مدير طرح

مقاالت منتشر شده
On the use of eLearning in divergent education and innovation, 2nd European
Conference on Entrepreneurship and Innovation in Utrecht University, The
Netherlands, (Proceeding 2007), pp.125-129
Electronic Citizen; the Axis for Developing Electronic Services, the Third Conference on
Information and Knowledge Technology, Ferdowsi University of Mashad, Iran,
(Proceeding 2007), pp.45-52
Evaluation of user satisfaction in Center of eLearning, International Conference on
Computer Science and Software Engineering(Proceeding 2008), IEEE Computer Society,
pp. 536-539
Use of Business Intelligence Tools for Improving e-Government Processes - Case Study:
Process of Graduation in the University of Tehran,9th European Conference on eGovernment, UK, (Proceeding 2009),pp.381-388






سوابق شغلي و كاري

كارشناس و كارشناس ارشد مركز انفورماتيك دانشگاه تهران( 1376تا )1382
عضو هيات علمي دانشگاه تهران (  1382تاكنون)
معاون مركز آموزشها الكترونيكي دانشگاه تهران( 1383تا )1385
كارشناس دفتر انرژ سازمان مديريت و برنامه ريز كشور ( 1380تا )1381
كارشناس دفتر فناور اطالعات و ارتباطات سازمان مديريت و برنامه ريز كشور ( 1381تا )1384
مشاور فناور اطالعات معاون ادار ،مالي و منابع انساني سازمان مديريت و برنامهريز كشور( 1382تا )1385
عضو شورا تدوين برنامه چهارم توسعه كشور(در بخش فناور اطالعات و ارتباطات) ( 1382تا )1383
عضو ستاد راهبر سامانه هماهنگ امور پرسنلي كشور( 1384تا )1385
عضو شورا راهبر وب سايت سازمان مديريت و برنامه ريز كشور ( 1383تا )1385
عضو كميته راهبر طرح مامع شبكه رايانها سازمان مديريت و برنامه ريز كشور ( 1382تا )1384
عضو شورا پژوهشي معاونت ادار  ،مالي و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريز كشور ()1385
عضو كميته راهبر طرح مامع يكپارچهساز سيست ها اطالعاتي دانشگاه تهران ()1386
مسؤول كارگروه سيست ها ادار مالي دانشگاه تهران()1386
مسؤول كارگروه پايگاه اطالعاتي هوشمند كميته راهبر و تلفيق در مركز مطالعات و برنامه ريز شهر تهران ()1387
مسؤول كارگروه معمار فني طرح سامانه مامع بانكي بانك تجارت ( 1387تا )1388
مشاور فناور اطالعات خزانهدار كل كشور( 1387تا )1393
مديرعامل شركت آينده نگاران مديريت و فناور آروين
همكار علمي پژوهشكده فناور اطالعات دانشگاه تربيت مدرس ( 1389تا كنون)
معاون سامانهها اطالعاتي مركز فناور اطالعات و فضا مجاز دانشگاه تهران( 1390تا )1392
مسوول كميته فني شورا فناور اطالعات وزارت علوم ،تحقيقات و فناور ( 1392تا )1393
مشاور مديركل تحول ادار و فناور اطالعات وزارت علوم ،تحقيقات و فناور ()1393
عضو كميته توسعه دولت الكترونيك وزارت علوم ،تحقيقات و فناور ()1393

