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  ي شغلی:نمایه -1
 ،)IIBA®(المللی تحلیل کسب و کار ي بینعضو مؤسسه ،استراتژیک کسب و کار يو توسعه یطراحمشاور گر کسب و کار و تحلیل

 يمعمار ،معماري سازمانی( ل کسب و کاریتحل ،هاي کسب و کارو استراتژي هامدل يو اجراطراحی  يمشاورهدر قابل توجه کاري  يداراي سابقه
و ت یریمداصول  مدرسفاوا و  يگذاراستیس کسب و کار و تیریمد يهاحوزه گرپژوهش ،)یتیریمدي هانظامو  یسازمانساختار و طراحی  فرایندها
  .ياحرفه یشغل يهامهارتو کسب و کار  يتوسعه

  :ییسوابق اجرا -2
 ارزش شرکت پیمانکاري ارکان :تاکنون) 1391( یک و سازمانیرعامل در امور استراتژیمشاور مد .1

 بر بستر تلفن همراه) خدمات ارزش افزوده ينهی(فعال در زم فاوا ارم يشرکت توسعه تاکنون): 1391ن یکسب و کار (فرورد يتوسعهر یمد .2

 نگاریک آبیارتباطات الکترون يشرکت توسعه تاکنون): 1389بهشت یت (اردیریمد ير بخش مشاورهیمد .3

 رانیا يورانجمن بهره :)1392( يورهمگام با بهره يزهیجا يدوره نیاب اولیارزسرو زه یمدل جا یمشاور فن .4

 ستمیمشاور حاسب س یشرکت مهندس ):8138-90ر آموزش و دانش و سرپرست بخش مناقصات (یمد .5

  ستمیمشاور حاسب س یشرکت مهندس ):1385-92گر کسب و کار (لیتحلي مدیریت و هاي مشاورهمدیر پروژه .6

  سوابق شغلی: - 3
 )تاکنون 1389(و مدل کسب و کار  ياستراتژ يسازادهین و پیتدو يمشاوره .1

 )1392(تابستان  درب منزل؛ شرکت همراه اول يحضورریغخدمات کسب و کار طرح  :و کار مدل کسبطرح و ن یتدول و یتحلمشاور  §

، يریشرکت فناوران کهکشان راه ش مله:سازمان؛ از ج 10ش از یکسب و کار؛ در ب هاياستراتژيو  اجراي مدلو  تحلیل، طراحی يمشاوره §
ي ي دهکدهي مدیریت پویندهشرکت مشاوره، شرکت پیمانکاري ارکان ارزششرکت ساختمانی هریسون،  ،ورزشی ارکید مهرع یگروه صنا

 )1391-92ي مهر (جهانی، شرکت انتشارات سوره

o :ل یتحلط صنعت، یط کسب و کار و محیل محیک، تحلیل استراتژیتحل يهاکارگاه يگرلیتدوین متدولوژي، تسه شرح وظایف
ن ی، تدوکسب و کار يهاياستراتژطراحی ، مدل کسب و کار طراحی، دیجد يهاکسب و کار يریپذهیل توجیتحلدرون سازمان، 

 هاياستراتژ ياجرا يمشاورهو  یاتیعمل یهایبرنامه

 تاکنون) 1385( کسب و کارل یتحل .2

 و زشرکت استیل البر ؛)1391-ي اجتماعی سازمانی (شبکه یحطرا ي:هادر پروژه :هاي اطالعاتیسیستم و طراح کسب و کارگر تحلیل §
 نگاري ارتباطات الکترونیک آبی؛ شرکت توسعه)1392( هاي دانشگاه صنعتی امیرکبیري مدیریت همایشطراحی سامانه یطراح

از  و طرح جامع کسب و کار؛ یسازمان يمعماري پروژه 10در بیش از  ؛فاوا يهاين استراتژیو مشاور تدو گر کسب و کارتحلیل ،مدیر پروژه §
شرکت مهندسی آب و فاضالب )؛ 1390شرکت نفت مناطق مرکزي ()؛ 1391- 92هاي رویان (یاخته: شرکت فناوري بنيهاجمله پروژه

و  )؛ سازمان توسعه1387- 89)؛ شرکت ملی گاز ایران (1388)؛ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (1389- 90( شرکت ساپتا)؛ 1389کشور (
ک یارتباطات الکترون يتوسعه :يهادر شرکت/ ) 1385-86)؛ وزارت بازرگانی (1386- 87نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) (

 ستمیمشاور حاسب س ینگار؛ مهندسیآب

o یل و بازطراحیکسب و کار از فاوا، تحل يهايازمندیاستخراج نتدوین متدولوژي، مستندسازي و تحلیل فرایندها،  ف:یشرح وظا 
 ی، بازطراحسازمان يهاندیفراارزش و مدل سلسله مراتب  يرهیزنجن مدل یکسب و کار، تدوو بهبود مدل ن یتدو، یساختار سازمان



ل یتحل، فاوا يهاتیو قابل )و ... APQC PCF ،SAPهاي مرجع فرایندي (از جمله فرایندهاي سازمان براساس مدلو بهبود 
 هاپروژه RFPي تهیه، یتحول سازمان يهااقدامات و پروژه ییاجرا ين برنامهیشکاف و تدو

  :يگذاراستیسمطالعات و  پژوهش .3
 فاوا ارم: يشرکت توسعه §

ü 1392-(تدوین سند راهبردي طرح شبکه هوشمند برق ایران  يپروژه گر:پژوهش( 

 شرکت مهندسی مشاور حاسب سیستم: §

ü :مرکز تحقیقات  ي ارتباطات و فناوري اطالعاتو کارهاي کوچک و متوسط در حوزهي کسب تدوین سند اجرایی توسعه مدیر پروژه)
  )1390( مخابرات ایران)

ü شرکت مهندسی  :هاياز جمله پروژه؛ یسازمان يمعمار يپروژه 7ش از یدر ببرتر کسب و کار و فاوا  يالگوها يکاونهیبه :گرپژوهش
 )1385- 86؛ شرکت نفت پاسارگاد ()1389-90(شرکت ساپتا )؛ 1389آب و فاضالب کشور (

  :تحصیلیسوابق  - 4
  )1387-1390ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( MBAکارشناسی ارشد ي آموختهدانش •
  )1381-1386کارشناسی مهندسی صنایع (گرایش تکنولوژي صنعتی) ـ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( يآموختهدانش •

  August 2012؛ Scrum.org؛ Professional Scrum Master I :المللیی بینمدارك تخصص -5
  :گذرانده شده هاي آموزشیدوره -6

 1391ي چابک ایران؛ تهران؛ تیر ؛ جامعهProfessional Scrum Masterکارگاه آموزشی  •

 1390ان ؛ شرکت تارتن سامانه؛ تهران؛ آبBABOKمطابق الگوي استاندارد  کارگاه آموزشی تحلیل سازمان با رویکرد فناوري اطالعات •

)؛ تهران؛ IMCA( ؛ انجمن مشاوران مدیریت ایرانمدیریت يلوژي، فرایندها، معماري و ابزارهاي مشاورهوالمللی متدکارگاه آموزشی بین •
  1390شهریور 

   )IIBA®المللی تحلیل کسب و کار (ي بینعضو مؤسسه عضویت در مجامع تخصصی: - 7

   س:یسوابق تدر - 8
 )1392-93و  1391-92ي کارآفرینی دانشگاه تهران (سال تحصیلی اي مدیریت پیشرفته؛ دانشکدههدستیار تدریس درس نظریه •

 1392؛ شرکت مپنا مادر؛ تیر مسائل کسب و کار کیستماتیس فیکشف و تعرکارگاه  •

 1392و بهار  1391؛ سازمان مدیریت صنعتی؛ زمستان APQC PCFکارگاه بهبود فرایندها با استفاده از مدل مرجع  •

  :یو مطبوعات یسوابق انتشارات - 9
 .يامونیس؛ نویسنده: دکتر و مشاوران انیمشتر يبرا کردهایها و رو: ابزارها، مدلتیریمشاوره مد يبرا يضرور يابزارها کتاب: يترجمه •

 )1391ز یی(پا یت صنعتیریانتشارات سازمان مدگان؛ ـ  شاوبارتون

 کسب و تیریآموزش موضوعات مد ينهیدر زمو سه کتاب الکترونیکی پست  1200ش از یشار بانتي سابقهبا  ها:ت گزارهیساوبي نویسنده •

 زبان سادهبه ايمدیریتی و کار حرفه يهاو مهارت کار

 ي مدیریت کسب وي تألیفی و ترجمه در حوزهمقاله 100ش از یانتشار بي با سابقه :سنده و مترجمینودبیر سرویس، عضو شوراي سردبیري،  •

اقتصاد،  يایدن يگران عصر اطالعات، روزنامهلیتحلي کسب و کار، روزنامه، (تدبیر کشورات معتبر ینشردر  ايهاي شغلی حرفهو مهارت کار
  )ي همشهري، همشهري تندرستیخط روزنامهي چوبضمیمهي خالقیت، پنجرهن، یالآن ت اقتصادیساوب

   ها:مهارت -10

IBM افزارهاي معماري سازمانی و تحلیل فرایند؛ از جمله: نرم ـ رایانه: ب/  ؛خوب درك مطلب:ترجمه و  :زبان انگلیسیـ  الف
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