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 به نام خدا
 

   1399ماه  مرداد تاريخ تنظيم:                                                   رزومه

 

 

 محمد  ام:ن

 رمضانی نام خانوادگي:

 ديسع نام پدر:

 1362 تاريخ تولد:

 تهران محل تولد:

 تهران محل اقامت:

 متاهل وضعيت تأهل:

 

 

 اطالعات تحصيلي : .1

 يمقطع زمان دانشگاه/مؤسسه رشته مقطع تحصيلي

 1388-1390 دانشگاه امير کبير فناوری اطالعات مهندسی   کارشناسی ارشد

 

 
 

 : و مشاوره سوابق كاري .2

 طول زماني شركت/سازمان عنوان

 شرکت پارس طبيعت سلولز مدير پروژه مدلسازی و بهبود فرايندها
 99از مرداد ماه 

 ادامه دارد

 پااليشگاه گاز سرخون و قشم مشاور و مربی مديريت و مدلسازی فرايند فرايند
 99از ارديبهشت 

 ادامه دارد

 پااليشگاه گاز ايالم فرايند فرايندمشاور و مربی مديريت و مدلسازی 
 98از آبان 

 ادامه دارد

 95از تير  مدرسه مديريت فرايند موسس و رئيس هيات مديره مدرسه مديريت فرايند

 تلفن :

09123244212 

 

 پست الکترونيک:

Ramezani005@gmail.com 

 

 وب سایت:

bpmtraining.net 

m-ramezani.ir 
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 طول زماني شركت/سازمان عنوان

 ادامه دارد

 ماه 6 توزيع برق شهرستان مشهد مناسب BPMSمشاور مديريت و مدلسازی فرايند فرايند و انتخاب 

 بانک رفاه مدلسازی فرايند فرايندمشاور و مربی مديريت و 
 97از اسفند 

 ادامه دارد

 ماه 18 پژوهشگاه صنعت نفت مشاور و مربی مديريت و مدلسازی فرايند فرايند

 ماه 6 پااليشگاه سرخون و قشم فاز اول -مشاور و مربی مديريت و مدلسازی فرايند فرايند

 سال 1 مجتمع تفريحی ارم )پارک ارم( مشاور و مربی مديريت و مدلسازی فرايند فرايند

 ماه 6 توزيع برق استان اصفهان  BPMSمشاوره توزيع برق استان اصفهان در ارزيابی، انتخاب و استقرار 

 ماه 6 شرکت پمپيران مدرس، مشاور و مربی مديريت فرايند

 ادامه دارد سازمان های مختلف BPMSو  BPM ،BPMNدوره آموزشی در  حوزه  300برگزاری بيش از 

 ماه 6 شرکت زامياد مدرس، مشاور و مربی مديريت فرايند 

 ماه 6 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مدرس، مشاور و مربی مديريت فرايند 

 ماه 6 آکادمی توف BPMN2مدرس دوره مديريت و مدلسازی فرايند طبق استانداندارد 

 ماه 60 شرکت فراگستر معاونت مهندسی شرکت فراگستر

 ماه 2 گروه مدماک BPMSمشاور شرکت روئين دژ  در ارزيابی و انتخاب اتوماسيون اداری و 

 ماه 4 گروه مدماک مشاور و مدرس حوزه فرايندها و راهبردهای گروه مدماک 

 ماه 2 شهرداری رشت مشاور پروژه طراحی شهرداری الکترونيک رشت بر مبنای سرويس گرايی

 ماه 2 سازمان فرهنگی هنری شهرداری BPMSمشاور سازمان فرهنگی هنری شهرداری در  ارزيابی و انتخاب 

 ماه 3 سازمان فرهنگی هنری شهرداری مشاور سازمان فرهنگی هنری شهرداری در حوزه بهبود فرايندها

 ماه 2 پژوهشی فراگسترشرکت مهندسی  Core Bankingمشاور مدير عامل بانک دی در ارزيابی و انتخاب 

 ماه 9 فدراسيون فوتبال مدير پروژه سيستم مکانيزه کنترل دوينگ فدراسيون فوتبال جمهوری اسالمی ايران

 ماه 12 فدراسيون فوتبال مدير اجرايی پروژه عضويت فدراسيون فوتبال جمهوری اسالمی ايران

 ماه 12 فدراسيون فوتبال  جمهوری اسالمی ايرانمدير اجرايی پروژه بليط الکترونيکی فدراسيون فوتبال 

 ماه 3 وزارت امور اقتصاد و دارايی کارشناس ارشد پروژه طراحی سيستم اطالعاتی اموال دولتی 

مدير فنی پروژه تدوين راهبردهای فناوری اطالعات و شناخت و بهبود فرايندهای 

 نشانی تهرانسازمان آتش
 ماه 9 شرکت مهندسی ياس ارغوانی

پروپوزال از جمله معماری سازمانی شرکت آب و فاضالب  7مسئول تهيه حدود 

 تهران/ ايران ترانسفو و...
 ماه 18 شرکت مهندسی ياس ارغوانی

 ماه 3 شرکت مهندسی ياس ارغوانی کارشناس ارشد پروژه تدوين راهبردهای فناوری اطالعات بيمه آسيا

کنندگان و سازمان حمايت مصرف مدير فنی تحليل و طراحی پروژه ستاد خبری

 توليدکنندگان
 ماه 4 شرکت خدمات انفورماتيک راهبر

 ماه 6 شرکت مهندسی ياس ارغوانی کارشناس ارشد پروژه بهبود فرايندهای بانک ملت

 ماه 6 شرکت مهندسی ياس ارغوانی مسئول کنترل کيفی پروژه شناخت ارکان فناوری اطالعات بانک ملت

پروژه طراحی ساختار سازمانی فناوری اطالعات بانک مسکن با کارشناس ارشد 

 رويکرد سرويس گرايی
 ماه 4 شرکت مهندسی ياس ارغوانی
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 طول زماني شركت/سازمان عنوان

 ماه 2 شرکت مهندسی ياس ارغوانی شرکت توانير ICTکارشناس ارشد پروژه ساماندهی کالن وضعيت 

پشتيبانی بر مبنای   -مالی   -های جامع اداری سيستم مشاور پروژه نظارت بر

WORKFLOW  وBPMS سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
 ماه 2 شرکت حاسب سيستم

 ماه 3 شرکت حاسب سيستم کارشناس ارشد پروژه بهبود فرايندهای خدمات رفاه الکترونيک وزارت رفاه

 ماه 3 شرکت خدمات انفورماتيک راهبر (IOMSگر و طراح پروژه سيستم مکانيزه ثبت سفارش کاال )تحليل

 ماه 3 شرکت شاپ فارس مشاور سازمانی، تحليلگر و طراح شرکت شاپ فارس

افزار های فرايندی وزارت بازرگانی به محيط نرممسئول طرح انتقال فرايندها و نقشه

System Architect 
 ماه 12 شرکت خدمات انفورماتيک راهبر

 ماه 18 شرکت حاسب سيستم مدير فنی کسب و کار معماری سازمانی پروژه معماری سازمانی شرکت ملی گاز 

 ماه 3 شرکت خدمات انفورماتيک راهبر (GIMSتحليلگر و طراح پروژه سيستم مکانيزه مديريت اطالع رسانی کاال )

 ماه 12 خدمات انفورماتيک راهبرشرکت  وزارت بازرگانی ERPتحليلگر و طراح پروژه ارزيابی و انتخاب 

 ماه 3 مرکز گسترش فناوری اطالعات کارشناس ارشد معماری پروژه معماری سازمانی شرکت پترونگين جنوب

 ماه 3 شرکت خدمات انفورماتيک راهبر (MAISکارشناس تجزيه وتحليل و طراحی سيستم اطالعاتی تحليل بازار )

 ماه 5 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کارشناس ارشد معماری سازمانی پروژه معماری سازمان 

پروژه  Case Toolsکارشناس ارشد معماری سازمانی، مسئول تضمين کيفيت و 

 آهن معماری سازمانی راه
 ماه 6 مرکز گسترش فناوری اطالعات

پروژه تجميع معماری سازمانی وزارت  Case Toolsکارشناس معماری و مسئول 

 جهاد کشاورزی
 ماه 3 مرکز گسترش فناوری اطالعات

پروژه نظارت بر معماری  Case Toolsکارشناس معماری سازمانی و مسئول 

 سازمانی وزارت بازرگانی
 ماه 6 مرکز گسترش فناوری اطالعات

کارشناس تحليل، طراحی و تضمين کيفيت سيستم گزارشات مديريتی وزارت 

 (MRS)بازرگانی 
 ماه 6 شرکت خدمات انفورماتيک راهبر

 ماه 6 شرکت خدمات انفورماتيک راهبر (CDMS)شورکمسئول تحليل و طراحی پروژه سيستم مکانيزه توزيع سيمان 

 ماه 3 مرکز مطالعات ناجا  کارشناس تحليل و طراحی پروژه نظام جامع آماری نيروی انتظامی جمهوری 

 ماه 12 شرکت خدمات انفورماتيک راهبر در شرکت راهبر   9001-2000کارشناس تحليل و طراحی پروژه پياده سازی ايزو 

 ماه 3 خدمات انفورماتيک راهبرشرکت  عضو کميته تدوين متدولوژی تحليل و طراحی شرکت راهبر 

کارشناس تحليل و طراحی و مستند سازی پروژه سيستم مکانيزه رسيدگی به تخلفات 

 صنفی
 ماه 4 شرکت خدمات انفورماتيک راهبر

 

 :سوابق تدريسبرخي از  .3

 سازمان دوره آموزشي

 BPMS bpmtraining.netو   BPMN(، BPM)مديريت فرايندهای کسب و کار دوره  50بيش از 

 مينوشرکت  BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

https://bpmtraining.net/1397/06/12/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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 سازمان دوره آموزشي

 بانک تجارت دوره BPMS – 4و   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی کارگاه ساخت يافته مدلسازی فرايند 

 توزيع برق تهران بزرگ و کارگاه ساخت يافته BPMSو   BPMNمديريت فرايندهای کسب و کار، 

 پتروشيمی جم و نرم افزار ويژوال پارادايم BPMN2مدلسازی فرايند با استاندارد 

 آسيا تک و نرم افزار ويژوال پارادايم BPMN2مدلسازی فرايند با استاندارد 

 مجلس شورای اسالمی و نرم افزار ويژوال پارادايم BPMN2مدلسازی فرايند با استاندارد 

 شهرستان مشهدتوزيع برق  BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 فوالد خوزستان BPMS)سيستم مديريت فرايندهای کسب و کار )

 پتروشيمی خراسان BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 شهرداری شيراز BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 تبريزتوزيع برق  BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 برق منطقه ای خوزستان و معماری سازمانی BPMSمديريت فرايندهای کسب و کار ، 

 شهرداری زاهدان BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 کولر هوايی آبان BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 مارگارينشرکت  کارگاه آموزش نرم افزار ويژوال پارادايم

 شرکت توف نورد BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 فوالد هرمزگان و نرم افزار ويژوال پارادايم BPMN2دوره مدلسازی فرايند با استاندارد 

 پژوهشگاه نيرو BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 توزيع برق شهرستان مشهد نفر از مديران 120برای  BPM-BPMN-BPMSسمينار آموزشی 

 توزيع برق استان خراسان رضوی برای معاونين BPM -BPMSسمينار آموزشی 

 فوالد سنگان BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 شهرداری قم BPMSو  BPMسمينار آشنايی مديران با 

 بيمه آرمان BPMSو  BPMسمينار آشنايی مديران با 

 روغن مارگارين نرم افزار ويژوال پارادايم

 پژوهشگاه نيرو BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 آب و فاضالب آدربايجان شرقی BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 آب و فاضالب همدان BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 توزيع برق اراک BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )
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 سازمان دوره آموزشي

 آب و فاضالب همدان BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 فوالد مبارکه BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 شرکت طراحی و ساختمان نفت و نرم افزار ويژوال پارادايم BPMNمدلسازی فرايندها با استاندارد 

 معاونت علمی رياست جمهوری و نرم افزار ويژوال پارادايم BPMNمدلسازی فرايندها با استاندارد 

 شرکت علوم سبز و نرم افزار ويژوال پارادايم BPMNمدلسازی فرايندها با استاندارد 

 پتروشيمی مهر BPMS(،  BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 شرکت بهره برداری مترو تهران BPMSو   BPMN(، BPMفرايندهای کسب و کار )مديريت 

 پژوهشگاه صنعت نفت BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 شرکت ارتباطات زيرساخت BPMSسمينار آشنايی با مفاهيم و کارکردهای نرم افزارهای 

 مهرتاش سپاهان و نرم افزار ويژوال پارادايم BPMN2دوره مدلسازی فرايند با استاندارد 

 صنايع الکترونيک شيراز BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 تراکتورسازی تبريز BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 مجموعه ورزشی تفريحی ارم سبز BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 توزيع برق بوشهر BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 شرکت طراحی مهندسی سايپا BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 گروه صنايع گيتی پسند BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 بيمارستان بقيه ا.. العظم )عج( BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 ساتا )تامين اجتماعی نيروهای مسلح( BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 سمند ريل BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 آريا همراه سامانه BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 پژوهشگاه فضايی ايران BPMSو   BPMN(، BPMو کار ) مديريت فرايندهای کسب

 بيمارستان کوثر شيراز BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 شرکت پااليشگاه نفت اصفهان BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 و قشمپااليشگاه سرخون   BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 توزيع برق اهواز BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 برق منطقه ای آذربايجان BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 دانشگاه مهر البرز BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 توزيع برق اصفهان BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )
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 سازمان دوره آموزشي

 جامعه المصطفی BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 شرکت سايپا  BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 شرکت زامياد  BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 هلدينگ تجارت الماس   BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 بيمارستان شهيد شکری BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 آستان قدی رضوی  BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 فوالد خيام نيشابور BPMSو  BPMسمينار آشنايی مديران و کارشناسان با 

 آستان قدی رضوی BPMSو  BPMسمينار آشنايی مديران ميانی با 

 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران BPMN2مدلسازی فرايندهای کسب و کار با استاندارد 

 کارونپتروشيمی  BPMSو   (BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 گروه شرکت های توربو کمپرسور نفت  BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 دانشگاه فردوسی BPMSو  BPMسمينار آشنايی مديران و کارشناسان با 

 يرانيانتوسعه متوازن مسکن ا BPMSو   (BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 شهرداری تبريز BPMSو  BPMسمينار آشنايی مديران ارشد و ميانی با 

 شهرداری مراغه BPMSو  BPMسمينار آشنايی مديران و کارشناسان با 

 شهرداری اهواز BPMSو  BPMسمينار آشنايی مديران ارشد و پرسنل واحد فناوری اطالعات با 

 اکسينفوالد  BPMSو  BPMسمينار آشنايی مديران ارشد با 

 فوالد اسفراين BPMSو  BPMسمينار آشنايی مديران و کارشناسان با 

 بيمارستان سيد الشهدا يزد  BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 توزيع برق اروميه  BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 فرابورس BPMSو  BPMسمينار آشنايی مديران و کارشناسان با 

 برق مازندران BizAgiو نرم افزار  BPMSسمينار معرفی قابليتهای نرم افزارهای 

 شرکت بهپرور BizAgiو نرم افزار  BPMSسمينار معرفی قابليتهای نرم افزارهای 

 گستر پارس یانرژ یحفار BizAgiو نرم افزار  BPMSسمينار معرفی قابليتهای نرم افزارهای 

 فاتح صنعت BizAgiو نرم افزار  BPMSسمينار معرفی قابليتهای نرم افزارهای 

 سازمان بازرسی کل کشور BizAgiو نرم افزار  BPMSسمينار معرفی قابليتهای نرم افزارهای 

 کارگزاری بانک ملت BizAgiو نرم افزار  BPMSسمينار معرفی قابليتهای نرم افزارهای 

 شرکت رشد پايدار ايرانيان BizAgiو نرم افزار  BPMSسمينار معرفی قابليتهای نرم افزارهای 
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 سازمان دوره آموزشي

 شرکت مخابرات سمنان BizAgiو نرم افزار  BPMSسمينار معرفی قابليتهای نرم افزارهای 

 SGS ياآر BizAgiو نرم افزار  BPMSسمينار معرفی قابليتهای نرم افزارهای 

 دانشگاه مهر البرز شرکت کننده 200با  BPMS و BPMبرگزاری وبينار 

 شرکت فراگستر سمينار در اکادمی فراگستر 50برگزاری بيش از 

 موسسه رشد  BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 موسسه رشد ويژه مديران BPMSو   BPMN(، BPMمديريت فرايندهای کسب و کار )

 پمپيران  BPMSو   BPMN(، BPM)مديريت فرايندهای کسب و کار 

 گاز سرخون و قشم يشپاالشرکت   BPMSو  BPMارشد با  يرانمد يیو آشنا یفرهنگ ساز ينارسم

 

 تاليفات .4

 توضيحات عنوان 

 كتاب 

 تاليف کتاب آموزش مديريت فرايند برای مديران

 تاليف و ترجمه (BABOKکتاب راهنمای پيکره دانش تحليل کسب و کار )

 تاليف سيستم سازی کسب و کار کتاب

 تاليف به زبان کاربردی BPMSآموزش 

 تاليف و ترجمه آموزش نرم افزار ويژوال پارادايم با رويکرد مدلسازی فرايند

 تاليف و ترجمه کتاب آموزش پروسس ميکر به زبان ساده

 تاليف BPMN زش فشرده و کاربردی مدلسازی فرايند و استانداردکتاب آمو

 تاليف Bizagi با محوريت نرم افزار BPMS کتاب آموزش

 Fundamentals of Business Processکتاب اصول و مبانی مديريت فرايند )

Management) 
 تاليف و ترجمه

 مقاله

 تاليف bpmtraining.netمقاله کاربردی قابل دسترس در وب سايت  100تاليف بيش از 

 فيلم و پادكست

 تاليف bpmtraining.netساعت فيلم و پادکست آموزشی در وب سايت  20تهيه و انتشار بيش 

  

 ها:ارتمه .5

  مديريت، بهبود و مهندسی مجدد فرآيندهای کسب و کار(BPM-BPI -BPR) 

 ( سيستم مديريت فرايندهای کسب و کارBPMS) 

http://bpmtraining.net/1396/12/20/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b4%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7/
http://bpmtraining.net/1396/12/20/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b4%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7/
http://bpmtraining.net/1397/01/13/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-bpms-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/
http://bpmtraining.net/1397/01/13/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-bpms-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7/
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 و سيستم سازی بهبود سازمانی يابی،عارضه 

 ريزی راهبردی فناوری اطالعاتريزی راهبردی و برنامهبرنامه (IT Master plan) 

 های اطالعاتی تجزيه، تحليل و طراحی سيستم (Analysis & Design Application) 

 های اطالعاتیافزارهای کاربردی و سيستمارزيابی و انتخاب نرم  (Solution Selection) 

  معماری سازمانی/ معماری اطالعات(Enterprise Architecture)  

 

 

 :نرم افزاريهاي مهارت .6

 ميزان مهارت عنوان نرم افزار

Case Toolsمرتبط  هاي 

System Architect یعال 

Power Designer یعال 

 عالی ويژوال پارادايم

Data Base : 

SQL Server متوسط 

MS Access متوسط 

BPMS : 

Processmaker خوب 

Intalio 
 متوسط

BizAgi عالی 

Camunda BPMS خوب 

Activiti BPMS خوب 

Bonita BPMS خوب 

Utility : و غيره 

 عالی اتوماسيون اداری

ShairPoint متوسط 

 متوسط های حوزه بازرگانی، فروش و مالیسيستم

 

 زبان خارجي : .7

 خواندن نوشتن مكالمه زبان

 عالی خوب خوب انگليسی

 


