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مهدی دهـــر
مدیر پروژه  /مهندس کامپیوتر  /تحلیلگر و برنامه نویس سیستم  /مشاور نظام پیشنهادها

مشخصات عمومی
نام و نام خانوادگی :مهدی دهـر
تحصیالت :فوقلیسانس مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز

لیسانس مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
معدل کل18.27:

محل تحصیل :دانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران/روزانه
زبان :ترکی آذری ،فارسی ،ترکی استانبولی ،انگلیسی
سال تولد1369 :

حوزه فعالیت :تهران  /تبریز

محل تولد :تبریز

ایمیلmahdidahr@yahoo.com :

شماره همراه09144090693 :

خدمات قابل ارائه
مشاوره در حوزه IT

مشاوره در امنیت اطالعات

مشاوره در حوزه تجارت الکترونیک

یکپارچه سازی اطالعات

مشاوره در نظام پیشنهادها

آنالیز و تحلیل داده

بهینه سازی سایت()SEO

طراحی وب سایت

آموزش پیشرفته برنامه نویسی

مهارتها و تخصص ها
Databases

Project Management
C#.NET

CMS

MVC

UML

Android & Xamarin

Html & CSS
Bootstrap

SSO

Web Development

JavaScript

Java

Cloud Computing

SEO
AWS

SQL Server

ASP.NET

Artificial Intelligence
Data Analyst

Python
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خالصه تجربیات من
سرپرست آمار و فناوری اطالعات
شرکت پیشتازان مبین کاال  -تهران
سرپرست آمار و فناوری اطالعات ،تحلیلگر و برنامه نویس ارشد از سال  96الی 99
www.Law118.ir

طراحی و برنامه نویسی پرتال وکالی کشور
صاحب امتیاز و ایده شخصی
طراحی ،تحلیل و برنامه نویسی پرتال وکالی کشور (بانک اطالعاتی وکالی کشور).
آدرس اینترنتی  : www.Lawyer118.irو یا www.Law118.ir

طراحی و برنامه نویسی پرتال بانک اطالعات پزشکان
صاحب امتیاز و ایده شخصی
طراحی ،تحلیل و برنامه نویسی پرتال بانک اطالعات پزشکان کشور( .بانک اطالعاتی وکالی کشور).
آدرس اینترنتی  : www.doctorcv.irو یا www.drcv.ir

طراحی و برنامه نویسی پرتال بانک اطالعات اساتید
صاحب امتیاز و ایده شخصی
طراحی ،تحلیل و برنامه نویسی پرتال بانک اطالعات اساتید کشور( .بانک اطالعاتی وکالی کشور).
آدرس اینترنتی  : www.asatid118.comو یا www.asatid118.ir

پیادهسازی و اجرای آییننامه نظام پیشنهادها
شرکت قطب فناوری اطالعات شمس
پیاده سازی و اجرای بیش از صد مورد آیین نامه نظام پیشنهادها در مجموعه های مختلف همچون همراه اول ،شرکت
ملی گاز ایران ،بیمه ایران ،توانیر ،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ،بهزیستی کل کشور ،پاالیشگاه بندرعباس ،دانشگاه
های علوم پزشکی ایران و تبریز ،شهرداری تبریز و ...

طراحی و برنامه نویسی نرم افزار نظام پیشنهادها
شرکت قطب فناوری اطالعات شمس
طراحی ،تحلیل ،برنامه نویسی و مدیر محصول نرم افزار نظام پیشنهادها (مورد استفاده در همراه اول ،توانیر ،شرکت
ملی گاز ایران ،وزارت کار ،بیمه ایران ،بهزیستی کل کشور و صدها سازمان دولتی و خصوصی در سطح کشور).

طراحی و برنامه نویسی سامانه ورود یکپارچه)(SSO
شرکت قطب فناوری اطالعات شمس
طراحی ،تحلیل و برنامه نویسی سامانه ورود یکپارچه ) (SSOمشابه سیستم ورود یکپارچه گوگل(مورد
استفاده در اتاق بازرگانی اصفهان)

طراحی و برنامه نویسی سیستم مدیریت محتوا)(CMS

شرکت قطب فناوری اطالعات شمس
مشارکت در تحلیل و برنامه نویسی سایت ساز و سیستم مدیریت محتوا (مورد استفاده در صدها شرکت و سازمان دولتی و خصوصی در سطح کشور).

