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مشخصات فردی

سوابق تحصیلی



محمد مهران لسان صدق



فرزند محمدرضا



دکترای نرم افزار – دانشگاه آزاد اسالمی یزد (جامع)



کارشناسی ارشد نرم افزار – دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

 08تا 09



کارشناسی الکترونیک – دانشگاه آزاد اسالمی یزد

 80تا 39
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 39تا کنون

سوابق اجرایی



عضو هیات علمی – دانشگاه آزاد اسالمی یزد

 09تاکنون



مدیر گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسالمی یزد

 31تا 32



مدیر مرکز رشد – دانشگاه آزاد اسالمی یزد

 08تا 00



مدیر عامل – شرکت راهکار هوشمند ایساتیس

 39تاکنون



مدیر عامل – شرکت آموزش و پژوهش رایورز کویر

 32تا 39



مدیر عامل – شرکت عرفان سامانه

 08تا 32



عضو هیات مدیره – سازمان نظام صنفی رایانه ای یزد

 09تا 38



دبیر کارگروه مشاورین – سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

 03تا 31



نایب رئیس – شورای انتظامی سازمان نصر یزد

 00تا 32



مشاور پروژه های ساماندهی اسناد شهرداری های مناطق مختلف یزد –
شرکت کیمیا افزار

 38تاکنون



عضو کارگروه تخصصی – شواری فناوری اطالعات استان یزد

 08تا 08



کارشناس ارزیاب فنی شرکتهای دانش بنیان – شرکت کفا

 38تاکنون



کارشناس ارزیاب فنی شرکتهای دانش بنیان – شرکتدرایتورزان  39تاکنون



مشاور فناوری اطالعات – سازمان نصر کشور

 08تا کنون



رئیس – آموزش عالی آزاد جواد

 02تا 09



عضو کارگروه تدوین طرح جامع  ICTاستان یزد – پارک علم و فناوری یزد
 39تا 38



مدیر انفورماتیک – شرکت ماشین سازی غدیر یزد
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 33تا 02

مهارت و تخصص







هوش تجاری ()Business Intelligence
o

سیستم های پیشنهاددهنده ()Recommender System

o

داده کاوی ()Data Mining

یادگیری الکترونیکی ()eLearning
o

طراحی سیستم های یادگیری الکترونیکی

o

تولید محتوای الکترونیکی ()eContent

پایگاه داده ()DataBase
o



تحلیل و طراحی پایگاه داده سیستمهای اطالعاتی()Analysis & Design
های Oracle , SQL_Server , Informix

o

پایگاه داده

o

مدرس پایگاه داده و پایگاه داده پیشرفته

نرم افزار ()Software
o

تحلیل و طراحی نرم افزار

o

مدرس درس مهندسی نرم افزار و مدیریت پروژه

o

مدیریت کیفیت نرم افزار

o

مدیریت پروژه نرم افزاری

o

Sharepoint

o

طراحی و تدوین

o

ابزارهای نرم افزاری مدیریت پیکربندی و کیفیت نرم افزار ()CASE

9

BP, Proposal , RFP

پروژه ها





استاد راهنمای پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی کامپیوتر
o

سیستم های هوشمند و داده کاوی

o

اینترنت اشیاء

o

نرم افزار

مشاوره و داوری پایان نامهها و طرحهای پژوهشی مقطع کارشناسی ارشد
o

نرم افزار

o

ترکیب سرویس

o

سیستم های هوشمند و داده کاوی

o

اینترنت اشیاء



طراحی نرم افزار آزمون الکترونیکی عرفان آزما و ثبت شواریعالی انفورماتیک



همکاری در تدوین طرح جامع فناوری اطالعات استان یزد



طراحی و مدیریت توسعه نرم افزارهای مختلف  MISو  OISصنعتی  ،تجاری و
سازمانی شامل :
o

حقوق و دستمزد  ،حضور و غیاب  ،منابع انسانی

o

حسابداری  ،حسابداری صنعتی  ،حسابداری انبار

o

انبار  ،برنامه ریزی مواد

o

تولید  ،برنامه ریزی تولید

o

کنترل کیفیت  ،نگهداری تعمیرات

o

خرید  ،فروش  ،خدمات پس از فروش  ،تدارکات  ،توزیع

o

آموزش  ،پژوهش
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o

بیمه  ،بیمارستان  ،خدمات  ،داروخانه

o

گردشگری

o

مناقصه  ،مزایده

o

سیستم های مدیریت محتوا ()CMS

o

سیستم ارتباط با مشتری ()CRM

o

...

مشاوره فناوری اطالعات برخی از شرکتهای خصوصی
o

مدیریت پروژه نرم افزاری

o

طراحی وپیاده سازی سیستم های نرم افزاری

o

مدیریت منابع انسانی

o

مدیریت کیفیت نرم افزار

طراحی و اجرای پورتال آموزشی مدرسه



طراحی و تولید محتوای



تحلیل و طراحی زیرسیستم های معاونت پژوهشی دانشگاه



راه اندازی سایت یادگیری الکترونیکی



مشاوره نرم افزار و مدیریت ساماندهی اسناد شهرداری یزد
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الکترونیکی e-Content

