به نام خدا

علی بقائی
کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطالعات
تاریخ بروزرسانی رزومه1400/05/13 :

تجربه های کاری

اطالعات شخصی

کارگزاری رسمی بیمه چتر آسایش ایرانیان
اسفند  -1399تاکنون

مدیر طرح ،برنامه و توسعه محصول

نام کامل :علی بقائی
تاریخ تولد :اسفند 1369
محل تولد :تهران

تیر  -1398بهمن 1399

دستیار مدیرعامل و مدیر انفورماتیک

وضعیت تاهل :مجرد
وضعیت نظام وظیفه:

پذیرفتهشده به عنوان نخبه

علمی در بنیاد ملی نخبگان -انجام پروژه جایگزین خدمت
و دریافت کارت پایان خدمت

محل سکونت :تهران ،خیابان پیروزی

عناوین فعلی
برگزیده جایزه بنیاد ملی نخبگان (نظام وظیفه
تخصصی)
مدیر طرح ،برنامه و توسعه محصول کارگزاری بیمه
چتر آسایش

باشگاه مشتریان بانک تجارت

(وابسته به تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو)

عضو پیوسته انجمن تجارت الکترونیک ایران

آرمان رایان شریف
اسفند  -1395خرداد 1398

مدیر اجرایی ،تحلیلگر نرمافزار ،اسکرام مستر،
مسئول کنترل کیفیت سیستمها
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نیم سال اول تحصیلی 96-95

دستیار آموزشی ( )T.Aدرس استراتژیهای تجارت الکترونیک ،ارشد
شهرداری تهران
تابستان 1392

کارآموز

عضو پیوسته انجمن کامپیوتر ایران

تحصیالت

تماس با من

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
1393-1395

کارشناسی ارشد

شماره تماس:
0912 604 6511
0919 0919 942
ایمیل:
a.baghaei@yahoo.com
baghaei.a@gmail.com
وب سایت:
www.ali-baghaei.ir
لینکدین:
www.linkedin.com/in/alibaghaei

مهندسی فناوری اطالعات -گرایش تجارت الکترونیک
معدل ارشد18.35 :

(جزو  20درصد اول دانشجویان رشته و استعداد درخشان)

پایان نامه :تحلیل و پیشبینی رویگردانی با تمرکز بر دادههای مشتری (نمره)19 :

دانشگاه دولتی گیالن
1388-1392

کارشناسی
مهندسی کامپیوتر -گرایش نرم افزار
معدل کارشناسی16.72 :

(جزو  10درصد اول دانشجویان رشته و استعداد درخشان)

پایان نامه :تحلیل و پیاده سازی نرم افزار جامع مدیریت هوشمند مدارس (نمره)19.5 :

مقاالت و پژوهش ها

مدلسازی پیشبینی رویگردانی مشتریان صنعت بیمه (مطالعۀ موردی)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه بیمه

سال 1396
یک سیستم توصیهگر ترکیبی با استفاده از اعتماد و خوشهبندی دوجهته بهمنظور
افزایش کارایی پاالیشگروهی

فصلنامه علمی پژوهشی پردازش عالئم و دادهها

سال 1397
مطالعه و طبقهبندی روشهای تحلیل و پیشبینی رویگردانی مشتری

دوازدهمین دوره کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع )(ICIE 2016

بهمن  ،1394تهران
یک روش جدید انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان

بیست و دومین دوره کنفرانس ساالنه انجمن کامپیوتر ایران
اسفند  ،1395تهران

توانمندی ها

زبان انگلیسی  :مهارت در خواندن و نگارش متون علمی
تدوین استراتژی ها و مدل های کسب و کار و تجارت الکترونیک
مدیریت ارتباط با مشتری ()CRM
تجزیه و تحلیل سیستمهای نرم افزاری
 ،PMBOKمتدولوژی های چابک و Scrum
سیستم های ردیابی پروژه و مدیریت تیم Trello ،JIRA ،TFS
دادهکاوی و تحلیل داده (هوش مصنوعی و یادگیری ماشین)
آشنا به زبان های برنامه نویسی  C++و C#
آشنا به پایگاه داده SQL, MS Access, MS Excel
ابزارها و نرم افزارها:
SPSS Analysis, SPSS Modeling, RapidMiner, Visual Studio, Microsoft TFS,
Jira–Atlassian, NetBeans, Rational Rose, Bizagi Modeler, Arena, Expert
Choice, Weka, Trello.

