کارآفرین ،برنامه نویس ارشد ،بازرگان و مدیر عامل شرکت آپاسای است ،که در سال  1387شرکت آپاسای را تأسیس نمود.
ماسوری از ابتدای تأسیس آپاسای  ،تا سال  1396برای مدت  9سال ،بهعنوان مدیرعامل آپاسای فعالیت کرده است  ،همچنین
وی در دوران مدی ریت آپاسای با حضور جدی در عرصه توسعه نرم افزار تجربیات ارزشمندی در زمینه توسعه نرم افزار کسب نموده
است.
ماسوری پس از گذراندن دوران ابتدایی در مدرسه سمپاد (سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان) پذیرفته شد و از سن 13
سالگی به عالقه خود به نرمافزار پی برد و برنامهنویسی را در از همان زمان شروع کرد .کسب مقام های متعدد در جشنوارهای
متعدد و تولید نرم افزارهای کوچک حاصل این ع القمندی بود .کسب مدارک معتبر بین المللی از جمله گواهینامه مدیر اسکرام
،گوگل آنالیزور ،برنامه نویس ارشد پی اچ پی  ،مدیر بانک اطالعاتی از جمله دستاوردهای آکادمیک وی می باشد.
تسلط به زبانهای برنامه نویسی متعدد از جمله  Pascal,C,C++,Qt,C#,PHP,JavaScriptو همچنین کار با فریم ورکهای
متعدد و بانکهای اطالعاتی ماسوری را در عرصه توسعه نرم افزار به یک فرد باتجربه بدل نمود .عالقمندی وی منحصر به دنیای نرم
افزار نشد و با ورود به حوزه های الکترونیک و سیستم های اطالعات جغرافیایی اطالعات بین رشته ای خود را گسترش داد و با
کسب تجربه در این حوزه موفق به تولید محصوالت متعددی گردید.
مدیریت پروژه های متعدد از جمله معماری  MISسازمان زمین شناسی غرب کشور ،مدیر پروژه نرم افزار کنترل پروژه استانداری
ها  ،همکاری در پروژه  RPlبا شرکت فرانسوی  ،RealTenaمدیر پروژه  HDسازی شبکه نسیم  ،مدیر پروژه رصد و پایش فضای
مجازی کشور ،مدیر پروژه RIMSبرای راه آهن جمهوری اسالمی ،طراح سامانه  DDpبرای وزارت نیرو ،مدیر پروژه  PMSخطوط
لوله و مخابرات نفت و پروژه های متعدد دیگر وی را در عرصه مدیریت و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری به فردی با تجربه
بدل نمود.
وی عالقمندی خود را در دانشگاه با کسب مدرک فوق لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار ادامه داد و با تمرکز بر تولید نرم افزار
وکسب توانمندی های الزم پس از تاسیس شرکت آپاسای وارد حوزه کسب کار شد .وی از همان ابتدا با تمرکز بر تولید نرم
افزارهای بومی وارد عرصه تجارت نرم افزار گردید و پس از تولید نرم افزارهای متعدد  ،تمرکز خود را بر تولید یک سیستم جامع
تحت وب قرار داد و با استفاده از تکنولوژی های بروز وارد ای ن عرصه شد .حاصل این تجربیات ارزشمند نرم افزار قدرتمند
اتوماسیون آپاسای می باشد که با ساختار ماژوالر و منعطف خود به محصولی ارزشمند در حوزه اتوماسیون بدل گردیده است.
ماسوری هم اکنون مدیر عامل شرکت آپاسای می باشد و با تمرکز بر روی سیستمهای هوشمند و اتوماسیون به توسعه محصوالت
بومی می پردازد.

