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 ي شغلي:نمايه -1

 سازيپيادهو طراحي  یگر و مدیر پروژهتحلیلمشاور و عنوان ي کار بهسال سابقه 1۴بيش از داراي  ،وکارکسب یهو توسعتحلیل مشاور 

اصول  مدرسو  وکارکسبهاي کاوي الگوها و مدلبهينه گرپژوهش ،يسازمانساختار  و فرايندها يمعمارو طراحي ل يتحل، وکاري کسبهامدلها و استراتژي

 .ياحرفه يشغل يهامهارتو  وکارکسب يتوسعهو ت يريمد

 :ييسوابق اجرا -2

 : شرکت داتين )تابع گروه فناپ((139۸-)مشاور مطالعات تحول ديجيتال  .1

 هايي چون: تيپاکس و پست اول: اپراتور اول پستي خصوصي(هولدينگ فاخر )شرکت مادر مجموعه(: 139۶-) وکاري کسبتوسعهتحليل و مشاور  .2

 (: مرکز گسترش فناوري اطالعات )مگفا(1393-وکار )ي کسبتوسعهيل و تحلمشاور  .3

 معاونت رفاه اجتماعي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي(: 1397-)ها و فناوري اطالعات مشاور تحليل سيستم .۴

 سوابق شغلي: -3

 پلن(وکار )بیزینسی کسبوکار و برنامهکسب طراحی مدلتحلیل و  .1

 تدوين  :هايپروژه از جمله؛ امروز(تا به 1391بخش دولتي و خصوصي )از سال  يپروژهها دهدر  ؛ وکارکسب يو توسعه تحليلور مشا و مدير پروژه

؛ (139۸-ي هوشمند تبيان )وکارهاي ديجيتال شرکت توسعههاي توجيهي کسبتدوين طرح(؛ 1399وکار شرکت ابر آروان )هاي توجيهي کسبطرح

وکار و ي کسبتدوين برنامه (؛139۸-99تدوين طرح بانكداري اجتماعي بانک مسكن )(؛ 139۸-داري ديجيتال بانک کشاورزي )تدوين طرح بانك

ي هنري ديجيتال / وکار مرکز نوآوري فرهنگي فردوسي )حوزهي کسبتدوين برنامه(؛ 139۸آپ ويشاتو )ي استارتهمكاري در فرايند جذب سرمايه

وکار تدوين طرح کسب (؛1397/  کوآرپ)شرکت  POMتجارت الكترونيک فرم پلتوکار طرح کسب تدوين (؛139۸مي( )سازمان تبليغات اسال

از جمله طرح  وکارهاي نوين پرداخت الكترونيکي کسبهاي توسعهطرح تدوين(؛ 139۶-97کاال / ي محتواي ديجيتال )شرکت ديجيکارخانه

اولين دريافت مجوز  طرح توجيهي(؛ 139۶/  رانيا ياطالعات گردشگر يفناور يشرکت توسعه) PSPيچ گذاري روي ايجاد سوئوکار سرمايهکسب

تدوين (؛ 1395/  فناپشرکت ي )خدمات ابر يكپارچهي يسامانه وکارکسبطرح تدوين ؛ (139۶/  )هولدينگ فاخر در ايران ياپراتور پستي خصوص

خدمات ي وکار توسعهکسب طرحتدوين  ؛(TCT1 / 9۴-1393مخابرات خدمات اول  شرکت)همراه اول  انيخدمات مشتروکار طرح کسب

  (1392 / همراه اولشرکت ) درب منزل يحضورريغ

o کارهاي جديد، طراحي مدل وکسب /ريسکپذيريتحليل توجيهوکاري، کسبکاوي بهينهتحليل استراتژيک بازار،  ها:شرح فعالیت

 (FS) انجام محاسبات ماليتدوين طرح بازاريابي و فروش، طراحي ساختار مديريتي و وکار، ريزي استراتژيک کسبطرحوکار، کسب

 از ؛ امروز(تا به 1391)از سال  شرکت خصوصيسازمان غيرانتفاعي و  15ش از يدر ب :وکارکسبهاي و استراتژي مدلسازي پيادهو  طراحي ،تحليل

تدوين استراتژي سازمان نظام صنفي ياري شرکت صباپردزاش، وکار پرداختي کسبو توسعه تدوين استراتژي ورود به بازار: هايپروژه جمله

ي پويندهي مديريت مشاورهشرکت ساختماني هريسون، شرکت گروه صنايع ورزشي ارکيد مهر، ، ارزشارکانشرکت تهران،  استان ايرايانه

 ي مهر شرکت انتشارات سوره و جهانيي دهكده

o وکار و سازمانوضعيت دروني کسبوکار، تحليل هاي استراتژي، تحليل محيط صنعت و کسبگري کارگاهتسهيل ها:شرح فعالیت ،

 هاي اجراي استراتژيهاي استراتژيک و مشاورهتدوين برنامه

 (جامع فاوا سازمانی و طرحو ساختار  یندیفرا یمعمار یطراح تحلیل ،یافزارنرم یهاسامانهتحلیل و طراحی )سیستم گر تحلیل .2

 تا  13۸5)از سال  پروژه 15؛ در بيش از (مهندسي مشاور حاسب سيستم شرکت/مشاور مستقل/شرکت مگفا) وکارگر کسبتحليل و مدير پروژه

امور  ي واحد خدمات رفاهي زنان سرپرست خانوار )معاونت رفاه اجتماعي، وزارت کار، رفاه وي پنجرهسامانه RFPتدوين : از جمله؛ امروز(به

وکار ي مرکز ملي پايش محيط کسبطراحي و توليد سامانه(؛ 1397طراحي ساختار سازماني و فرايندهاي شرکت سپهرنت )(؛ 1397-9۸اجتماعي( )

(؛ شرکت نفت 1391-92هاي رويان )ياختهشرکت فناوري بن(؛ 1395/  )بانک آينده محصوالت نوآورانهطراحي فرايند تدوين (؛ 1395-9۶ايران )

(؛ سازمان 13۸7-۸9(؛ شرکت ملي گاز ايران )13۸9-90) شرکت ساپتا(؛ 13۸9(؛ شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور )1390مناطق مرکزي )

 ( 13۸5-۸۶(؛ وزارت بازرگاني )13۸۶-۸7توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو( )
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o مدل با فرايندهاو بهبود تدوين متدولوژي، مستندسازي و تحليل  ها:شرح فعالیت( هاي مرجع فراينديAPQC PCF) استخراج ،

وکار، ي ارزش و مدل کسبزنجيره طراحيتحليل و بازطراحي ساختار سازماني، هاي فاوا، تدوين استراتژيوکار از فاوا، هاي کسبنيازمندي

 وکار و فناوريي تحول کسبهاپروژه RFPي ، تهيههاي تحول سازمانيتحليل شكاف و طراحي پروژه ،وکارکاوي الگوهاي کسببهينه

 وکاربهبود فضای کسبگذاری سیاستو  وکارکسبو مطالعات الگوبرداری کاوی بهینه، پژوهش .3

 يهافرمپلت يکاونهيبه(؛ ۸139)بانک مسكن /  يصنعت بانكدار يتاليجيدوکار هاي کسباي بر مدلمقدمه:هايگر ارشد تدوين گزارشپژوهش 

تحليل روندهاي کالن بازار فناوري اطالعات و ارتباطات در ايران و جهان  (؛1397؛ بهار )بانک آينده جهان در( نگي)کرادفاند يجمع يمال نيأمت

 يگزارش راهبرد و ييونقل هواوکار در صنعت حملکسب يهامدل يکاونهيبه، هانگيدر هولد يساختار شرکت يکاونهيبه(؛ 1395)شرکت مگفا / 

وکار کسب يکاونهيبه"و  (1393-9۴/  کياوپ، صنعت نفت يصندوق بازنشستگ يگذارهيشرکت سرما) رانيدر صنعت فاوا در ا يگذارهيسرما ليتحل

سازمان ) رانيا يصنعت يهاشهرک يابيارز يهامؤلفه نييو تع يبررس؛ (139۴/ شرکت فناپ) "و جهان رانيدر ا يليپرداخت موبا يهانظام

-93/مرکز ملي فضاي مجازي) يمجاز يوکار در فضاکسب هايمدل سازييو بوم جيترو ،ييشناسا؛ (1393/ايران علمي و صنعتي هايپژوهش

و نقش  ينيکارآفر يو مقررات توسعه نيقوان يبررسو  (1393) كايمتحده آمر االتيکوچک در ا يوکارهاکسب يمال نينظام تأم؛ بررسي (1392

ي تدوين سند اجرايي توسعه؛ هاي مجلس شوراي اسالمي()مرکز پژوهش (1392) كايآمري در اياالت متحدهک کوچ يهاوکارکسب ياداره

 ( 1390/ )مرکز تحقيقات مخابرات ايران ي ارتباطات و فناوري اطالعاتوکارهاي کوچک و متوسط در حوزهکسب

o هاي اجراييها، تدوين استراتژي و سياستستخراج آموختهاي و اينترنتي، اتدوين متدولوژي، مطالعات کتابخانه ها:شرح فعالیت 

 :تحصيليسوابق  -4

 کارشناسي ارشد ي آموختهدانشMBA ( 13۸7-1390ـ دانشگاه صنعتي اميرکبير) 

 (13۸1-13۸۶کارشناسي مهندسي صنايع )گرايش تكنولوژي صنعتي( ـ دانشگاه صنعتي اميرکبير ) يآموختهدانش 

Professional Scrum Master IScrum.orgAugust 2012:لليالمي بينمدارک تخصص -5

 :گذرانده شده هاي آموزشيدوره -6

  کارگاه آموزشيProfessional Scrum Master1391ي چابک ايران؛ تهران؛ تير ؛ جامعه 

 مطابق الگوي استاندارد  کارگاه آموزشي تحليل سازمان با رويكرد فناوري اطالعاتBABOK1390ن سامانه؛ تهران؛ آبان ؛ شرکت تارت 

 1390؛ تهران؛ شهريور ؛ انجمن مشاوران مديريت ايرانمديريت يلوژي، فرايندها، معماري و ابزارهاي مشاورهوالمللي متدکارگاه آموزشي بين 

 : هاي آموزشيو کارگاه سيتدر سوابق -7

 (139۴شرکت ارتباطات زيرساخت )تابستان (، 1395ر شرکت خدمات انفورماتيک )بها :ريزي استراتژيکتفكر و ابزارهاي برنامه 

 (1393)ي نوآوري و کارآفريني شريف جشنواره( و 139۴شرکت ارتباطات زيرساخت ) :وکارکسب هايمدل طراحي 

  بهبود فرايندها با استفاده از مدل مرجعAPQC PCF: (1392و بهار  1391زمستان ) سازمان مديريت صنعتي 

 : ساير سوابق اجرايي -8

  بانک آينده )واحد بازارافزايي((: 1395-9۸) وکاري کسبتوسعهتحليل و مشاور 

 اپراتور پست خصوصي جمهوري اسالمي ايران(اولين وان )پست(: 139۶-9۸وکار )ي کسبمشاور توسعه 

 ي ايراني ملي المپيک جمهوري اسالم(: شرکت بازرگاني کميته139۴وکار )ي کسبمشاور مديرعامل در امور توسعه 

 :يو مطبوعات يسوابق انتشارات -9

 شاوبارتون.يامونيس؛ نويسنده: دکتر و مشاوران انيمشتر يبرا كردهايها و رو: ابزارها، مدلتيريمشاوره مد يبرا يضرور يابزارها کتاب: يترجمه 

 (1391ز يي)پا يت صنعتيريانتشارات سازمان مدگان؛ ـ 

 (زبان سادهبههاي کاري مهارتو  مديريتموزش ي آر زمينهد)کتاب الكترونيكي پنج و مطلب  0020ز ش ايانتشار ببا  ها:گزارهسايت وب 

  ،ي مديريت تأليفي و ترجمه در حوزه و يادداشت مقاله 001ش از يانتشار بي با سابقه :سنده و مترجمينودبير سرويس، عضو شوراي سردبيري

 ي همشهري(و روزنامه تدبيرمديريتي ي ماهنامهاز جمله: ) کشورات معتبر ينشردر ندگي و سبک ز ايهاي شغلي حرفهمهارت ،وکارکسب

  ها:مهارت -10

 System Architect IBMافزارهاي معماري سازماني و تحليل فرايند؛ از جمله: نرم ـ رایانه: ب/  ؛خوب ترجمه و درک مطلب:: زبان انگلیسیـ  الف

 Visual Paradigmو  Corel iGrafixو 


