
  : حسن دوست آذر ینام و نام خانوادگ •

 1368تاریخ تولد :  •

 09109904432شماره تماس :  •

  doustazar@gmail.comایمیل :  •

 تا کنون  1399طباطبائی، دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه عالمه  •

 1393- 1391تهران ،  یبهشت دیدانشگاه شه ،اطالعات یفناور تیریکارشناس ارشد مد  •

    1390-  1387، هیاروم ی، دانشگاه سراسریبازرگان تیری مد  یکارشناس •

 1387- 1383سمپاد ،  درخشان( یپرورش استعدادها ی، ) سازمان مل کیزیو ف یاضیر پلمید •

 1398، شرکت آسان پرداخت ) آپ (، از سال ساختار  سازمانی و سازماندهی هایمهندس فرایند •

 رد معماری فرایندهای کالن و خ، تحلیل و عضو تیم شناسایی ✓

 عارضه یابی و تحلیل شکاف فرایندهای سازمان  ✓

 بازبینی مدل کالن فرایندی شرکت  ✓

 های اولیه تسهیم و به اشتراک گذاری دانش بررسی و ایجاد زیر ساخت  ✓

 1398تا   1395نده ی، شرکت مشاوران توسعه آمدیر پروژه مدیریت دانش •

 تهیه و تولید مواد معدنی ایرانزیر مجموعه شرکت  18دانش در سازی طرح جامع مدیریتمدیر پروژه پیاده ✓

 مدیر پروژه طرح مستند سازی تجارب وزرا و مدیران عالی وزارت نیرو  ✓

 غرب کشور های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال مدیر پروژه طرح مستندسازی تجارب طرح شبکه ✓

 های صنعتی ایران مدیر پروژه پیاده سازی طرح جامع مدیریت دانش در شرکت مدیریت طرح  ✓

 مدیر پروژه پیاده سازی طرح جامع مدیریت دانش در بانک رفاه کارگران  ✓

 مدیر پروژه پیاده سازی طرح جامع مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن ✓

 سازی تجارب مدیران صنعت نفتمدیر پروژه طرح مستند ✓

 سازی طرح جامع مدیریت دانش در صنایع مس سرچشمه شناس ارشد پروژه پیادهکار ✓

 کارشناس ارشد پروژه مستندسازی تجارب مدیران صنعت پتروشیمی کشور  ✓

 سازی طرح جامع در مجتمع پتروشیمی بندر امامکارشناس ارشد پروژه پیاده ✓

 1398سازمانی، موسسه مدرسان شریف  مدرس دوره های تئوری مدیریت •

    یاطالعات شخص

 

 ی و علم یدانشگاه التیتحص

 

 ی و اجرایی سوابق شغل

 



 1397 - 1392های مدیریت و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار، دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دوره •

 1398 -  1394ریزی تحصیلی، خانه مدیریت، مدیر دپارتمان مشاوره تخصصی و برنامه •

 1394شرکت ال جی و موسسه فرهنگی ورزشی سرخه ، ند پروژه مسئولیت اجتماعییمشاور فرا •

 1392- 1391کشور،  ایگانه پروژه کیدکام در سازمان فنی حرفهبازاریابی فازهای سهمشاور توسعه و  •

 1392سرپرست پروژه بازمهندسی فرایند دریافت و صدور پروانه ساختمانی، شهرداری مراغه،  •

 1391 ،موسسه ماهان ، سرپرست فروش و بازاریابی •

 1399ه سماتک ، ، موسسناسازمدوره مدیریت و معماری  •

 1399سه سماتک، ، موس  ITILL4.0وره مدیریت خدمات فناوری اطالعاتد •

   1398 مدرسه مدیریت فرایند،، مدیریت فرایندهای کسب و کار •

 1398 مدرسه مدیریت فرایند، ،  BPMN2.0مدلسازی فرایندهای کسب و کار با استفاده از استاندارد   •

 Qlickview  ،1398و  POWER BI پیاده سازی هوش تجاری با استفاده از •

 1393، شرکت کاریار ارقام، ITILخدمات فناوری اطالعات یتمدیر •

 1387کارافرینی تخصصی، موسسه بهپویافر نیاوران،  •

 های استقرار، ابزارها و راهکارهای آنآشنایی کامل با مفاهیم و اصول مدیریت دانش، روش •

 آشنایی کامل با مفاهیم و اصول مدیریت فرایند های کسب و کار و سازمانی  •

 سازمانی   آشنایی کامل با اصول مهندسی و بازمهندسی فرایندهای •

 BPMN2.0آشنایی با مفاهیم و اصول مدلسازی فرایندهای کسب و کار مبتنی بر استاندارد  •

 آشنایی کامل با اصول مذاکره، تعامالت اجتماعی درون و برون سازمانی  •

 آشنایی کامل با اصول و فنون فروش خرد و کالن   •

 مدیریت تجربه مشتریآشنایی با مفاهیم  و روش های مدیریت ارتباط با مشتری و  •

 MICROSOFT OFFICEآشنایی کامل با ابزارهای  •

 بنیادین مدیریت دانش  و اصول مفاهیمکارگاه آموزشی  •

 های تخصصی دوره

 

 ها توانمندیمهارت ها و 

 

 های آموزشی سوابق تدریس و برگزاری کارگاه

 



پاالیشگاه  ، پتروشیمی بوعلی سینا،  شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران  ،بانک رفاه کارگران، بانک صنعت و معدن

هن فالت مرکزی  آمجتمع سنگ  ،  مجتمع طالی موته اصفهانهای صنعتی ایران، ،  اصفهان، شرکت مدیریت طرح

   ، پژوهشگاه نیرومجتمع پتاس، مجتمع سنگ اهک پیربکران، مجتمع سرب و روی انگوران، ایران

 

 موخته تخصصی آنویسی و ثبت دروس موزش دانشآکارگاه تعاملی  •

، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مجتمع طالی موته اصفهان،  ،بانک رفاه کارگران، بانک صنعت و معدن  

، مجتمع سنگ اهک پیربکران، هن فالت مرکزی ایرانآ مجتمع سنگ ، پاالیشگاه اصفهان، پتروشیمی بوعلی سینا

 مجتمع پتاس ، مجتمع سرب و روی انگوران

 ای خبرگی، تشکیل و راهبری آنهکارگاه تعاملی مفاهیم انجمن  •

هیه و تولید مواد معدنی تهای صنعتی ایران، بانک رفاه کارگران، شرکت  شرکت مدیریت طرح،  پاالیشگاه اصفهان

 ، پژوهشگاه نیرو ، شرکت صنایع معدنی ایران) مس سرچشمه(ایران

 هران شهید بهشتی تهای الکترونیکی دانشگاه موزشآ  بازمهندسی فرایندهای کسب و کار، مرکز •

 ، خانه مدیریت  ، مقطع کارشناسی ارشد و دکتریمبانی سازمان و تئوری مدیریت پیشرفته •

 ، مقطع کارشناسی ارشد، دوره فراگیر دانشگاه پیام نوررفتار سازمانی پیشرفته  •

بازمهندسی فرایندهای کسب و کار در پژوهشی در زمینه    -روژه اجرایی پ  30طراحی و اجرای بیش از   •

 1393-1396، های مختلفسازمان

ها در بازمهندسی فرایندهای کسب و کار ) موضوع پایان نامه طراحی مدل مفهومی برای انتخاب بهروش  •

 1393، کارشناسی ارشد(

با   • خیریه  موسسات  در  حقیقی  اشخاص  به  رسانی  کمک  فرایند  بازمهندسی  و  سازی  از مدل  استفاده 

 1393المللی فناوری اطالعات و دانش ، مین همایش بینشمتدولوژی شارپ مک درموت، ش

(، همایش ملی مهندسی رایانه    ها ) صدور مجوز شرکت تعاونیشبازمهندسی فرایندها با استفاده از بهرو •

 1393و مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 

 1392اندازی اشتراک اینترنت پر سرعت، همایش ملی فناوری اطالعات،بازطراحی فرایند راه •

 1392بازمهندسی فرایند صدور مجوز ساخت و ساز، شهرداری آذربایجان شرقی،  •

 یپژوهش سوابق

 


