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  جالل حسينی
  

  
  

 
 

ü ٢٦/٠٥/١٣٥٦: سال تولد 
ü  تحصيالت:  

  يا موسسه آموزشي نام دانشگاه  سال اخذ مدرك  گرايش  رشته  مدرك تحصيلي
  دانشگاه صنعتی شريف  ١٣٨٠  سخت افزار  کامپيوتر  ليسانس

 
ü سوابق كاري       

  سال خاتمه  سال شروع  نام شركت  شرح سابقه شغل / پست سازماني
  مدير عامل

  

 راهبری پرسنل شرکتمديريت و  §
 برنامه استراتژيک بلند مدت شرکت اجرا و پايش  ،تدوين §
 شرکتکسب و کار  برنامه ، اجرا و پايشتدوين §
 کسب و کار پايدار مديريت و بررسی روشهای توسعه و ايجاد بازارهای §
 تدوين، اجرای برنامه برندسازی شرکت §
 نظارت بر فرآيند کنترل کيفيت محصوالت و خدمات §
 تصويب گزارشات تخصصی در حوزه های کاری مختلف تهيه و §
 های شرکتمديريت پروژهنظارت کالن بر  §
 يادگيری الکترونيکی  خدماتشرکت در  یکسب و کارحوزه  ايجاد و توسعه  §
 ايجاد و توسعه  حوزه کسب و کاری شرکت در خدمات  مديريت انرژی §
 سازی ايجاد و توسعه  حوزه کسب و کاری شرکت در خدمات  هوشمند §
 توسعه  حوزه کسب و کاری شرکت در خدمات  مشاوره مديريت §
  به سهامداران و اعضای هيات مديره غيرمالی/مالی ارائه گزارشات  §
  ايجاد راهکار و نظارت بر جريان ثابت و مستمر وجوه درآمدی شرکت §

مديريت 
مهندسی و 
  فناوری مير

  تا كنون  ١٣٩٣

  سيستمهای نرم افزاریسرپرست 
  

های نرم افزاری شرکت مهندسين مشاور و بروزرسانی تمامی سامانهنگهداشت  §
 موننکو ايران

 در شرکت موننکو) دبيرخانه( استقرار سامانه مديريت مکاتبات سازمانی §
 نظارت بر کار انتقال اطالعات از سامانه دبيرخانه قديم بر دبيرخانه جديد §
جهت راه ) سابا(نرژی ايرانارائه خدمات مشاوره نرم افزاری به سازمان بهره وری ا  §

 )ملیفرا سامانه هوشمند اندازه گيری (اندازی پروژه فهام
 و نيز کميته امنيت طرح فهام ICTعضو کميته  §
 ارائه خدمات طراحی و مهندسی در حوزه معماری نرم افزارهای طرح فهام §
  ارائه خدمات طراحی و مهندسی در حوزه ارزيابی نرم افزارهای طرح فهام §

  ١٣٩٣  ١٣٨٨  يرانموننكو ا
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  سال خاتمه  سال شروع  نام شركت  شرح سابقه شغل / پست سازماني
  های مديريت اسنادو مشاور سامانه مدير پروژه

راه اندازی سامانه مديريت فرآيندها و  پروژه  يت زمان، منابع و هزينه هایمدير §
 اسناد آرشيو  اتاق بازرگانی ايران

 تحليل و طراحی فرايندهای سازمانی در اتاق بازرگانی ايران  §
 ارائه خدمات مشاوره در خصوص بهينه سازی فرآيندهای سازمانی  §
جهت  .EASY Software AGبومی سازی نرم افزار مديريت اسناد شرکت  §

  استفاده در بازار ايران
توانايي در استفاده از موتور توليد گردش کار و نيز ابزارهای فرم ساز مربوط به   §

 EASYمجموعه نرم افزارهای شرکت 
ر برقراری ارتباط با سامانه های نرم افزاری ديگر با استفاده از قابليت توانايي د §

  EASYاسکريپتينگ در مجموعه نرم افزارهای شرکت 

سامانه 
  ١٣٨٧  ١٣٨٦  هوشمند آبان

پردازان داده  نويس ، معمار پروژهطراح و برنامه
  ١٣٨٦  ١٣٨٤  دوران

دفتر فنآوري   )IT(نويس ارشد معمار، طراح و برنامه
 –اطالعات 

وزارت آموزش 
  و پرورش

١٣٨٤ ١٣٨٢ 

مرکز تحقيقات   نويسطراح و برنامه
مخابرات 

  (ITRC)ايران
١٣٨٢ ١٣٨٠ 

  
ü  دوره هاي آموزشي 

  تاريخ دوره  شركت يا موسسه برگزار كننده  عنوان دوره
  ١٣٨٨ خالق کار راه شرکت  SharePoint٢٠٠٧ مقدماتی مديريت مدرک دارای
  ١٣٨٨ خالق کار راه شرکت  SharePoint٢٠٠٧ پيشرفته  مديريت مدرک دارای

  ١٣٨٩ موسسه آموزش عالی فن پرداز  ITIL Ver٣.٠دارای گواهينامه دوره آموزشی 

  ١٣٩٣  پژوهشکده الکترونيک دانشگاه شريف  دوره آموزشی رمزنگاری

  ١٣٩٤  شرکت مديريت مهندسی و فناوری مير  کرهدوره آموزشی اصول و فنون مذا

  ١٣٩٤  شرکت مديريت مهندسی و فناوری مير  دوره آموزشی اصول و فنون مصاحبه

      

      
 

ü فعاليتهای جانبی 
ü  ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه های مختلف توليد نرم افزار 

ü  گروه مپنا(اندازی سيستمهای نرم افزاریارائه خدمات مشاوره به شرکت و سازمانها در خصوص استقرار و راه( 
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ü سناد فرماندهی نيرو زمينی ارتش -سازمان فناوری اطالعات نزاجا -تدريس جاوا و فناوريهای مرتبط 

ü  دانشگاه تربيت دبير شريعتی   –تدريس جاوا و فناوريهای مرتبط 

ü دانشگاه آزاد و علمی کاربردی –ر تدريس درسهای گرافيک، سيستم عامل و برنامه نويسی پاسکال و گارگاه کامپيوت 

ü دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام -تهيه سند راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات واحد نظارت 

ü  تهيه سند راهبردی و طرح تجاری جهت تاسيس شرکت نرم افزاری در حوزه توليد و توسعه نرم افزارهای مديريت اسناد و
 محتوا

 
ü هاي نرم افزاريمهارت 

ü MS Office 
ü SharePoint ٢٠١٠ ,٢٠٠٧ 
ü Power Designer 
ü Java Enterprise Edition  
ü SQL Server Database 
ü MySQL Database 
ü Oracle Database 
ü Microsoft Report server 
ü Web application Development 
ü Application Security 
ü MIS 
ü CRM 
 
 
 
 
 
 

  
ü ييو سطح آشنا هاي خارجيآشنايي با زبان 

ü Farsi 
ü English 

 
 


