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 (.C.Vشرح فعالیتهای علمی، پژوهشی و کاری )

 اطالعات فردی -1

 وحید نام:

 امینی طوسی نام خانوادگی:

 1/1/1631سال تولد:

 (1631-1631مهندسی نرم افزار ) -کارشناسی کامپیوتر مدرک تحصیلی:

پلی  -دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع   

 (1631-1631تکنیک تهران )

 .1631انجام داده،  نظام وظیفه:

 

 سوابق  اجرایی -2

 ها فعالیت سمت سازمان ردیف
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1831-

1831 

  مشاور تحلیل سیستم شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

 1633تا  1631از سال  RUPبا متدلوژی 

 (مشاور پیاده سازی نرم افزار سامانه اطالعات مکانیGIS )

 1بمدت  1631ز سال شرکت عمران و مسکن سازان ثامن ا

 سال.
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1831-

1833 

 کارشناس ITS   معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری

 1631تا  1631شهد م

   مشاورGIS  سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری

 1633تا  1631مشهد
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1831-

1831 

  کارشناس پروژه معماری کالن کسب و کار بانک

حلیل تکارگروه مسئول -(Core Bankingتجارت)

 .1631-1631استراتژیک

  کارشناس پیاده سازیITIL 1633شرکت توانیر. 

 با رویکرد  مدیر پروژه معماری سازمانی فناوری اطالعات

ITIL 1633شرکت نفت و گاز اروندان. 

  کارشناس پروژه تدوین سند راهبردی فرهنگستان علوم

 .1631پزشکی

 مدیر پروژه پشتیانی نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه 

 1631شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

  مدیر پروژه مطالعات جامعAVL  شرکت توزیع برق

 .1631ای زنجان  منطقه

  مدیر پروژه مطالعاتICT Master Plan  با رویکردITIL 

 .1611و معماری سازمانی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم، 

 سازی سیستم مدیریت امنیت  مشاور پیاده

 .1611در شرکت همراه اول،  (ISMSاطالعات)
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1831-

 تاکنون

  1611ها از سال  اداره تشکیالت و بهبودروشرئیس 

 های امنیت اطالعات در  رئیس کارگروه تدوین رویه

 1611مدیریت فناوری اطالعات از سال 

 1611ریزی و بودجه از سال  مدیر برنامه 

 مشاور استقرار هوش تجاری(BI در بستر )Qlikview  از

 تا کنون 1611سال 

1 

 

1832 - 

 تاکنون

  تا  1611کارشناس ارشد مدیریت بهبود و کیفیت از سال

 کنون

 سازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات در  مشاور پیاده

از سال  Service Operation ITو مدیریت فناوری اطالعات 

 تاکنون 1611
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1834- 

 تاکنون

 اوری ارزیاب رسمی جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فن

 تا کنون 1611اطالعات از سال 

  1611ارزیاب دوم شرکت خدمات امن تراکنشی در سطح اهتمام 

  1611ارزیاب دوم شرکت ایران سوالر درسطح اشتهار سال 

 1611پردازی رسپینا سال  ارزیاب دوم شرکت داده 

 

 

 سوابق تدریس-8

  تدریس دورهITIL شرکت نفت و گاز (33)ت نفتهای دولتی و غیردولتی)پژوهشگاه صنع در سازمان ،

، شرکت (11)آهن جمهوری اسالمی ایران ، راه(31)، شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم(31)اروندان

و شرکت فوالد  ، مجتمع آنات(11)سازمان فاوای شهرداری مشهدو  (11)، پتروشیمی اراک(11)توانیر

کت پاالیش گاز شهید هاشمی ، شر(11، پتروشیمی شازند)(16و  11(، بانک سامان)11)آلیاژی یزد

 ((11نژاد)

  تدریس دورهISMS و  (11)اولهمراه ، (33)های دولتی و غیر دولتی)پژوهشگاه صنعت نفت در سازمان

 ((16)بانک سامان

 شرکت پاالیش گاز تدریس دوره مهندسی مجدد فرآیندها)پردازشگر کیش، پژوهشگاه صنعت نفت ،

 (سرخون و قشم

 گرا)پژوهشگاه صنعت نفت و پردازشگر کیش( ی سرویستدریس دوره معماری سازمان 

 ریزی  ها و برنامه ، برنامه ریزی استراتژیک، تحلیل سیستم1و  1یار دروس تحقیق در عملیات  تدریس

 (1631-1631ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 و آنات در دروس آکادمی مپ های  مدرس آموزشگاهITIL ،ISMSمدیریت پروژه و مدیریت فرآیندها ،. 

 

 و پژوهشی علمی سوابق -4

  ترجمه سه جلد کتابInformation Engineering  نوشتهJames Martin  در قالب  1111سال

 .1631پروژه پایان تحصیلی دوره کارشناسی 
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  ر اولین همایش د "کاربرد سامانه اطالعات مکانی در مدیریت حمل و نقل و ترافیک"ارایه مقاله با عنوان

GIS 1633 آمل: شهری دانشگاه شمال. 

  واکاوی ملی در همایش  "کاربرد سامانه های اطالعات مکانی در مدیریت تصادفات"ارایه مقاله با عنوان

 .1633 تهران: و بازنمایی سیاستهای کلی نظام در حوزه حمل و نقل

  در  "و نقل شهری برای معلولین های حمل راهکارهای مناسب سازی سیستم"ارایه مقاله با عنوان

 .1633 تهران: همایش ملی واکاوی و بازنمایی سیاستهای کلی نظام در حوزه حمل و نقل

  مسیر ویژه سیستم حمل و نقل همگانی و ارایه یک سامانه پیشنهادی جهت  "ارایه مقاله با عنوان

: ی نظام در حوزه حمل و نقلدر همایش واکاوی و بازنمایی سیاستهای کل " مدیریت هوشمند این مسیر

 .1633 تهران

  نمونه موردی  -سیستم اطالعات جغرافیایی هنری درکنترل ترافیک شهری"با عنوانپوستری ارایه مقاله

 .1633همدان  : سراسری علوم انسانی و هنر در همایش "شهر همدان

  ملی مهندسی  در همایش "در  مهندسی حمل و نقل و کاربردهای آن داده کاوی "ارایه مقاله با عنوان

 1633 همدان: ، برق و فناوری اطالعاتکامپیوتر

  در همایش  "کاربرد سیستمهای اطالعات جغرافیایی در برنامه ریزی حمل و نقل"ارایه مقاله با عنوان

 .1633 همدان: ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

 در هشتمین  "از نظریه گرافها ارائه روشی جهت مسیریابی بهینه با استفاده"ارایه مقاله با عنوان

 .1631تهران : کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

 مطالعه تطبیقی قوانین ترافیکی موجود و نحوه اعمال قانون مرتبط با آن "ارایه مقاله پوستری با عنوان

 .1631مشهد : آینده-ترافیک -در همایش مشهد  "در کشورهای عضو اتحادیه اروپا

 در اولین همایش دانشجویی مهندسی  "سامانه مدیریت جامع شهری"ه شفاهی با عنوان ارایه مقال

 1631دانشگاه کردستان -فناوری اطالعات

  ارائه مقاله شفاهی با عنوان" An Appropriate Mixed Planning Model for Iran "  در

The 8th International Industrial Engineering Conference (IIEC 2012) ،1111 

  ارائه مقاله شفاهی با عنوان"An integer linear programming model for bus rapid  

transit network design"  21درth International Symposium on Mathematical 

Programming(ISMP 2012) در, Berlin Germany 

 

 تخصص ها و مهارت ها: -1
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 27001ات ایزو سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطالع 

 هایمسلط به استاندارد ISO 20000 ،ISO 9001 ،ISO 10002 ،ISO27001  و چارچوبITIL 

V3.0 
  مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزارMicrosoft  Project 

 مدیریت کیفیت (TQM و )مدیریت سیستم و بهره وری 

 برنامه ریزی استراتژیک کسب و کار 

 گرا سرویس معماری سازمانی 

  و پیاده سازی سامانه های اطالعات مکانیطراحی  ArcGIS 9.3  

   تحلیل و طراحی سیستم با متدلوژیRUP سازی  و زبان مدلUML 

  برنامه نویسیC#.Net –Windows and Mobile Application   وSwift 2.0 

  پایگاه دادهMicrosoft SQL Server 

  مدیریت پروژهPMBOK 

     


