تجارب سازمانی ویژه
مشاور و کوچ حوزههای مدیریت پروژه ،بهبود فرآیندهای سازمانی و بهره وری
شهرداری اصفهان ،دانش؛اه علوم پزشکی اصفهان
1396 - 1398
کوچینگ فردی ،مدلسازی فرآیند و اسرقرار سامانه مدیریت فرآیندها ،افزایش بهرهوری نیروی
انسگگانی و چابکی ،کنررل پروژه چابک از جمله خدما اصگگلی بنده برای برخی سگگازمانهای
دولری و خصوصی بوده است .راه اندازی واحد هچری بعنوان حلقه مفقوده دانش؛اه و صنعت از
جمله اقداما ویژه بوده است.

پژوهش؛ر حوزه تحلیل سیسرم ،نرم افزار و چابکی سازمانی

محمدرضا محمدی
کوچ کسب و کار و اسکرام

1397 - 1389

پژوهشکده  ICTIدانش؛اه صنعری اصفهان

مهندسگگی سگگیسگگرم سگگامانههای نظامی ،طراحی و پیاده سگگازی نرم افزارهای نظامی،
بومی سازی و اسرقرار اسرانداردهای نظامی و ایزو ،فرهنگ سازمانی ،چابک سازی و بهینه
سازی بر اساس مهندسی ارزش گوشه کوچکی از فعالیت های بنده بوده است.

شرکت دانش بنیان توسعه راهبردکوشا(توراکو)

شرح فعالیت
کوچ و پژوهشگگ؛ر فعال در حوزه اسگگرار آپ های
دانش بنیان و فناورانه در زمینه های ،IOTسگگگ مت
الکررونیک ،سی سرم های هو شمند پردازش ت صویر،
اسراندارد های سازمانی و نظامی و آموزش می باشد.

حوزه های مطالعه





کسب و کار
دیجیرال مارکرینگ
کوچینگ فردی و سازمانی
مهندسی سیسرم و تحلیل کسب و کار

1397 - 1394

شرکت دانش بنیان توراکو

کارآفرینی و راه اندازی چندین اسرار آپ در حوزه سیسرمهای هوشمند و س مت
الکررونیک ،آموزش و نوآوری از جمله حرکت های موثر بوده است .کسبوکارهای پایدار
مرتبط با برندهای پرنی آر و سیمباتک از درون این اسرار آپها تکامل یافرند.

تحصی

و فراگیری ها

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

1394- 1392

تحلیل کسب و کار بر اساس اسراندارد BABOK

1397

کوچینگ کسب و کار و اسکرام مسرر

1396-1397

دوره های مرتبط با مهندسی نرم افزار

1384-1392

دوره های مرتبط با مهندسی شبکه و سیسرم

1384-1388

تخصص ها و حرفه ها
بیشررین مهار های بنده در زمینه های زیر است و معرقدم در این موارد موفق
عمل نموده ام:
 تحلیل کسب و کار
 تحلیل کسبوکار

 تحلیل و طراحی سیسرم

نحوه برقراری اتصال

 کوچینک اسکرام

 طراحی سامانههای نرم افزاری

09138240615

 کوچینگ سازمانی

 کارآفرینی سازمانی

طراحی و
هایپیادهفردی
مهار

 طراحی و پیاده سازی سیسرم

mr-mohammadi@hotmail.com

اصفهان

سازی سیسرم های

مهندسی نرم افزار و شبکه

نرم افزاری

کوچینگ کسب و کار

ع قه مندی ها

های نرم افزاری
 تحلیل کسب و کار

مسرر و کار
اسکرامکسب
 تحلیل

 کوچینک اسکرام

اسکرامکار
کسب و
 تحلیل
کوچینک

 کوچینگ سازمانی

سازمانی
کوچینگ پروژه
 مدیریت

 طراحی و پیاده سازی سیسرم

 طراحی و پیاده

های نرم افزاری

