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مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و محل تولد :
وضعیت تأهل :
وضعیت خدمتی :
وب سایت شخصی :
ایمیل :
تلفن همراه :
تلفن ثابت :

پوریا بغدادی
 1362تهران
متأهل
انجام شده (دارای کارت پایان خدمت)
www.pooryab.ir
Baghdadi62@GMail.com
0912 - 2540166
021 - 66935419

سوابق و مدارج علمی :
برنامه نویسی تحت وب با زبان C#.Net
برنامه نویسی تحت ویندوز با زبان C#.Net
کارگاه کالن داده ()Big Data

موسسه سماتک
موسسه سماتک
دانشگاه تربیت مدرس (مدرس :دکتر جواد عظیمی)

1387
1386
1394

سوابق تحصیلی:
دانشگاه محل تحصیل
دانشگاه تهران
دانشگاه آزاد اسالمی

مقطع و رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد  -مدیریت فن آوری اطالعات
کارشناسی  -مهندسی کامپیوتر

گرایش
گرایش هوش تجاری ()BI

وضعیت
آماده دفاع از پایان نامه

گرایش نرم افزار

فارغ التحصیل سال 1387

مهارت ها و تخصص های فنی :
Business Intelligence
)C#.Net And VB.Net (Windows and Web
SQL Server Implementation & Design
QlikView, QlikSense
Power Pivot & Power BI
Dashboard Design
سوابق اجرائی :
نام شرکت  -سازمان
شرکت معدنی گلگهر سیرجان
شرکت کیسان
شرکت عالیفرد (سن ایچ)
هلدینگ OSCO
شرکت شایگان تلکام
شرکت ُ
سها شبکه
شرکت صنعتی پویا راهبر

ادامه در صفحه بعدی ...

عنوان شغلی
مجری داشبورد های Qlikview
کارشناس ارشد هوش تجاری ()BI
مدرس و مشاور داشبورد های Qlikview
مشاور  BIو مجری داشبورد های Qlikview
مدیر پروژه نرم افزار تحلیل داده های مخابراتی
برنامه نویسی ارشد
مسئول وب سایت و شبکه

زمان
مهر  1396تا کنون
 1395تا کنون
 1396تا کنون
1396
 1393تا 1395
1394 - 1389
1387 - 1384
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سوابق تدریس :
بیش از  3000ساعت تدریس دوره های اکسل پیشرفته ،طراحی داشبورد و هوش تجاری
عنوان دوره آموزشی
نوع و محل اجرا
 Case Studyداشبورد واحد خرید دیجی کاال
موسسه ملی تحقیقات سالمت
هاکوپیان
آموزش و پژوهش آب و برق خوزستان
همراه اول – واحد مشتریان (مجری دوره موسسه سینا)
ُ
هلدینگ بهپرور
سن ایچ (شرکت عالیفرد)
همراه اول – واحد فنی و ( ITمجری دوره موسسه سینا)

دارو سازی بهشاددارو
ُ
هلدینگ نیپکو
پاالیش نفت جی
بانک خاور میانه (مجری دوره شرکت کیسان)
داروسازی باریج اسانس کاشان
پاالیشگاه نفت بندرعباس ( 3گروه –  45نفر)

تحلیل دادهها و داشبورد با نرم افزار Tableau
اکسل مقدماتی
اکسل مقدماتی
اکسل پیشرفته و داشبورد
هوش تجاری و Power BI
اکسل پیشرفته
داشبورد با Qlikview
هوش تجاری و  Power BIو Excel
اکسل پیشرفته
اکسل پیشرفته
اکسل پیشرفته ( 32نفر -دو گروه)
اکسل پیشرفته
اکسل مقدماتی
اکسل پیشرفته

فوالد هرمزگان ( 8گروه –  130نفر) (مجری دوره شرکت کیسان)

اکسل پیشرفته و طراحی داشبورد با اکسل و Power Pivot

دارو سازی دکتر عبیدی (واحد تامین)
کارگزاری تدبیرگران فردا
ُ
هلدینگ بانیان صنعت پرشین

اکسل پیشرفته
طراحی داشبورد با اکسل و Power Pivot
اکسل پیشرفته
طراحی داشبورد با اکسل و  Power Pivotو
QlikView
هوش تجاری و برنامه نویسی با اکسل
طراحی داشبورد با اکسل و QlikView
اکسل پیشرفته برای  10گروه کالس ( 160نفر)

فوالد هرمزگان (مجری دوره شرکت کیسان)
دارو سازی دکتر عبیدی (واحد طرح و برنامه)
عمران و مسکن ایران
ایران خودرو
دیجی کاال (واحد مالی)

اکسل پیشرفته و طراحی داشبورد برای  10از گروه واحد مالی (130
نفر)

شرکت پرتو دانش کیسان

پانزده دوره کارگاه طراحی داشبورد با اکسل و QlikView

پتروشیمی شهید تندگویان (مجری دوره شرکت کیسان)

طراحی داشبورد با اکسل و  Power Pivotو
QlikView
طراحی با نرم افزار QlikView
طراحی داشبورد با اکسل و  Power Pivotو
QlikView
طراحی داشبورد با اکسل و  Power Pivotو
QlikView
کارگاه فشرده اکسل پیشرفته
کارگاه فشرده اکسل پیشرفته
کارگاه کاربردی اکسل
اکسل پیشرفته

شرکت نفت ایران
شرکت تیام گستر (پخش محصوالت گرجی) (کیسان)
الیزه کیش
دنیای ابزار ماشین
مرکز خرید پاالدیوم (واحد منابع انسانی)
شرکت نرم افزاری بامداد
شرکت لیزینگ صنعت و معدن
(از طرف مجتمع فنی تهران – نمایندگی ونک)
شایگان تلکام
موسسه آموزشی صبح دانش
شرکت مهان قشم
شرکت بهین آور
موسسه کسب و کار ماهان – دانشگاه جامع علمی و کاربردی
بازارگستر پگاه گیالن
سیباموتور (عضو گروه شرکت های بهمن)
موسسه آموزشی به اندیش فراگیر
موسسه آموزشی به اندیش فراگیر
شرکت شایگان تلکام (شرکت برتر مخابراتی کشور)
موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی
شرکت دارو و درمان پارس
سازمان امور مالیاتی کشور
شرکت دانا انرژی (از طرف مجتمع فنی سید خندان)
شرکت دارو و درمان پارس
موسسه آموزشی فن آوری اطالعات مبنا
شرکت پگاه گیالن

کارگاه فشرده ساخت داشبورد با PowerPivot
اکسل پیشرفته
اکسل پیشرفته
اکسل پیشرفته
اکسل کاربردی
دوره اکسل مقدماتی
دوره جامع اکسل پیشرفته
WMI Programming Using C#.net
اکسل پیشرفته
برنامه نویسی سی شارپ (تحلیل داده های
مخابراتی)
دوره جامع اکسل پیشرفته – Case Study
اکسل ویژه واحد مالی
دوره جامع آموزش گزارش گیری با Crystal Reports
دوره جامع اکسل پیشرفته
مفاهیم بانک اطالعات و نرم افزار Access 2010
 - Crystal Reportsطراحی سایت  -اکسل پیشرفته
اجرای دوره جامع برنامه نويسي در اکسل VBA +
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زمان
خرداد 1397
اردیبهشت 1397
درحال برگزاری (اردیبهشت )97
اسفند 1396
اسفند 1396
زمستان 1396
بهمن و اسفند 1396
دی ماه 1396
دی ماه 1396
آذر 1396
آذر 1396
مهر 1396
شهریور 1396
مرداد و شهریور و مهر 96
سال 1396
تیر 1396
اردیبهشت 96
اردیبهشت 96
اسفند 1395
بهمن و اسفند 1395
دی 1395
آذر  1395تا اسفند 1395
آذر  1395تا کنون
شهریور  1395تا کنون
آذر 1395
آذر و دی 1395
مهر 1395
تیر 1395
1394-1395
بهار 1395
مهر 1394
تابستان 1394
تابستان 1394
تابستان 1394
خرداد 1394
بهار 1394
آذر 1393
آذر 1393
مرداد 1393
اردیبهشت 1393
اردیبهشت 1393
اسفند  1392تا کنون
اسفند 1392
زمستان 1392
مهر 1391
شهریور و مهر 1391
شهریور 1391
 1390تا 1391
پائیز 1391
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شرکت دارو و درمان پارس
شرکت نفت ایران
مجتمع فنی تهران ،نمایندگی سیدخندان

دوره جامع اکسل پیشرفته
دوره پیشرفته ماکرونویسی و برنامه نویسی VBA
در اکسل
C++ , C , .Net Foundations , C#.Net
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تابستان 1391
پائیز 1390
 1391تا 1392

ادامه در صفحه بعدی ...
پروژه های برنامه نویسی:
کارفرما
نرم افزار مدیریت آموزشگاه حلما
نرم افزار نمودار های مدیریت پروژه شرکت صنعتی پویا راهبر
نرم افزار مدیریت بازاریابی شرکت تهران سارنگ
ارتقاء برنامه فروش و مجوز-شرکت دارو و درمان پارس–فاز 1
ارتقاء برنامه فروش و مجوز-شرکت دارو و درمان پارس–فاز 2
بهینه سازی نرم افزار بانک اطالعاتی داخلی شرکت دپوماشین
نرم افزار مدیریت کارکرد  R&Dگروه صنعتی البرز
ارتقاء برنامه فروش و مجوز-شرکت دارو و درمان پارس–فاز 3
سیستم یکپارچه سازی اطالعات فروش – شرکت دارو درمان پارس
طراحی و پیاده سازی سیستم تحت وب مدیریت حمل و نقل و ترانزیت بار

گزارش داشبورد سیستم فروش شرکت شیمی دانان فرزان
نرم افزار کنترل موجودی و فروش اختصاصی طال و جواهر آالت

تکنولوژی ها ،زبان های برنامه نویسی و DBMS
Win App. Vb.Net + SQL Server 2008
Win App. Delphi 8 + SQL Server 2000
Win App. VB.Net + SQL Server 2008 + Crystal Reports
Access 2010 + VBA Programming + SQL Server 2008
Access 2010 + VBA Programming + SQL Server 2008
Access 2010 + VBA Programming
Win App. C#.Net + SQL Server 2012 + Crystal Reports
Access 2010 + VBA Programming + SQL Server 2008
C#.net 2010 + SQL Server 2010
Web Application C#.net + SQL Server 2008
Crystal Reports + SQL Server 2008
Win App. C#.net + SQL Server 2014 + Stimulsoft Report

زمان
1390
1387
91-1390
1392
1392
1393
1393
1394
1394
1395
1395
1395

کتاب های تألیفی ،ترجمه و مقاالت:
عنوان
کاربرد نرم افزار  Excelدر بازاریابی – مدرسه کسب و کار ماهان – دانشگاه جامع علمی کاربردی (پودمان فروش و پودمان بازاریابی)

زمان
1393

