رزومه
میالد ثابت قدم
تلفن تماس22222222222 = 22222222 :
ایمیل:

عالئق و فعالیت های حرفه ای

email@domain.ext

برنامه ریزی و مدیریت پروژه های نرم افزاری
تحلیل و طراحی سیستمهای نرم افزاری
پژوهش بر روی متدولوژی نوین در صنعت نرم افزار
برنامه نویسی در .Net Framework
پیاده سازی سیستم ها ی تحت وب

سوابق کاری

مدیر بخش فنی و نرم افزاری  -شرکت پرتو اندیشه  -تهران
آبان  2831تا کنون


هدایت بخش نرم افزاری شرکت در راستای تولید نرم افزارهای مالی و حسابداری

 برنامه ریزی ،نظارت و مدیریت پروژه

 اعمال نظارت و کنترل بر فعالیتهای تیم های مختلف شامل تیم تحلیل و طراحی ،تیم برنامه نویسان،
تیم تست و تحویل

 ارائه مشاوره برای مدیر عامل در امر تحقیق و توسعه بازار نرم افزاری در ایران


برنامه ریزی و اجرای سمینارهای آموزشی شرکت



همکاری در پروژه های نرم افزاری محاسبه حقوق و دستمزد ،قیمت تمام شده ،انبار و همچنین
طراحی و اجرای سیستم یکپارچه ساز این نرم افزارها با سیستم حسابداری پیشین شرکت با استفاده
از WCF

کارشناس برنامه ریزی وکنترل پروژه  -بانک  - Lloyds TSBانگلستان
تیر  – 2831تیر 2831


کار تمام وقت در بخش  ITبانک و همکاری با مدیران پروژه جهت برنامه ریز ی و کنترل و تحویل
چندین پروژه نرم افزاری در بانک



نظارت در اجرا و پیشرفت پروژه ها :تولید ماژولها و کامپوننتهای بکار گرفته شده در یک سیستم
بانکی تحت mainframe





بازبینی وضعیت پروژه ها و گزارش آن به تیم مدیریتی ،برنامه ریزی پروژه ،برنامه ریزی نیروی
انسانی و برآورد هزینه های تولید
ابتکار نوشتن سیستم تولید اطالعات حسابهای مشتریان جهت تسریع در انجام مراحل Unit
Testing

 مستند سازی از مراحل مختلف تولید سیستم های نرم افزاری

سرگروه تیم برنامه نویسی و توسعه  -شرکت فالت ایران زمین – تهران
ابتدای سال 2832تا مرداد 2838
 سر گروه تیم برنامه نویسی شرکت و ناظر پروژه های نرم افزاری
 مشاور نرم افزاری مدیریت



برنامه نویسی برای پروژه های آماری به زبان  VB6و با استفاده از بانک اطالعاتی MS SQL
Server



مستند سازی با استفاده از UML

برنامه نویس و مجری پروژه های آموزشی و مالتی مدیا  -داده پردازی اِالمیس  -تهران
شهریور  – 2832فروردین 2832


همکاری بعنوان برنامه نویس و طراح در چندین پروژه وب و مالتی مدیا در زمینه های گوناگونی از
جمله آموزش مجازی ،تبلیغاتی و وب سایت



انجام کار گروهی با مجموعه ای از متخصصین نرم افزاری در حیطه برنامه نویسی مالتی مدیایی ،
تست و طراحی Interface

تحصیالت

اخذ کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه از دانشگاه  Salfordمنچستر در انگلستان
آذرماه  – 3131خرداد 3131


فارغ التحصیل با معدل %32

پروژه پایان نامه :بررسی متدولوژی  RUPو نقش کیفی آن د ر مدیریت پروژه های نرم افزاری بانکی
اخذ کارشناسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
مهرماه  – 3131تیرماه 3131


گرایش رشته :نرم افزار



پروژه سال آخر :تحقیق در مورد روشهای رمزسازی و حفاظت اطالعات ،و ساخت سیستم رمزگردان
فایلها ( ) Cryptosyste mبا استفاده از استراتژی مدیریت پسورد دامنه ای



این پروژه با استفاده از تکنولوژی  VB6انجام شده و بعنوان پروژه برتر سال آخر در دانشکده کامپیوتر
شناخته شد

مهارتهای مرتبط

تکنولوژی وب:

مسلط در بکارگیری انواع تکنولوژیهای وب از جمله Ajax, CSS,

 XML/XSLT, XHTML, JavaScriptو همچنین زبانهای سرور
ساید از جمله  ASP (Classic) & PHPجهت پیاده سازی Web
Applicationها و CMSها

مسلط در بکارگیری سرویسهای تحت وب ( )Web Servicesبا
استفاده از تکنولوژیهای  . Netو XML

آشنا با سیستمهای خرید آنالین و یکپارچه سازی سایت با متدهای
PayPal

برنامه نویسی:

مجرب در برنامه نویسی  C#به روش OOP
مستند سازی با استفاده از  UMLو آشنا با  ASP.Netو Java

بانک اطالعاتی:

مسلط به مدل سازی اطالعات ،طراحی بانکهای اطالعاتی رابطه ای
تجربه کار در محیطهای Oracle, MySQL , MS SQL Server

زبان انگلیسی:

در سطح پیشرفته جهت تحقیق ،مکالمه و ترجمه

