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 نام و نام خانوادگی 
 

 مصطفی بازیار

******************************* ******************************* 
 

 الکترونیک وکارکسبگرایش  - فناوری اطالعاتمدیریت  –ارشناسی ارشد ک
 (1311-1318دانشگاه تهران )

 مهندسی رباتیک –کارشناسی 
 (4931-4931دانشگاه صنعتی شاهرود )

 

******************************* ****************************** 

 تا کنون( -4931های هوشمند مالی امین )فناوری دانش بنیان پازاندیش و شرکت شرکت 

o بخش تحقیق و توسعه 

  ارزهای دیجیتالمبتنی بر بالکچین و  کار و مدل های کسبتوسعه 

  تحقیق و توسعه محصول نرم افزاریCMS  ()هاوب سایت سیستم مدیریت محتوا 

  خود مشتری وب سایت توسطتحقیق و توسعه محصول نرم افزاری طراحی  (Design It Yourself) 

  عضو تیم راهبردی پیاده سازیITIL4 در سازمان 

 (4931 -4931( ))مجری: دانشگاه تهران کشور ول دیجیتالپروژه ملی تح 
o کارشناس ارشد تیم پژوهشی 
o  مدیریت پروژه»کارشناس ارشد تیم» 

  (4931 -4931) (گروه تحول دیجیتال) دیتیجیشرکت 
o دیتیجی عضو تیم استراتژی دیجیتال 

 ( 1311-1313دانشگاه صنعتی شاهرود) 
o دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود -رباتیک یهاپروژهدپارتمان  کارشناس 

 (4931-4931) ترجمه هاییتساوب -مترجم حوزه مدیریت، فناوری اطالعات و رباتیک 

فردیاطالعات   

 اطالعات تحصیلی

ایحرفهتجارب   

http://www.linkedin.com/in/bazyarmostafa
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******************************* ******************************* 

 کتاب:

 انتشارات هورمزد، 8931سال انتشار: ، «(1141) هاماتریس دیجیتال؛ نقشه راهی برای تحول دیجیتال در سازمان» :ترجمه کتاب 
o مترجمان: دکتر مهدی شامی زنجانی، مصطفی بازیار 

 :مقاالت

 « 8933 ،«(هایپرلجر مجوزدار بالکچین موردی بررسی) بالکچین فناوری و دیجیتال وکاری کسب اکوسیستم بین رابطه بررسی ،

 حقوق و حسابداری مدیریت، مطالعات ملی و المللی بین کنفرانس دومین

 «مدیریت، حسابداری، اقتصاد  المللیینبکنفرانس ، 8931، «اعتماد در عصر دیجیتال سیری بر تئوری سرمایه اجتماعی و رابطه آن با

 و بانکداری در هزاره سوم

 «پیشرفت در  المللیینبکنفرانس ، 8931، «بررسی حوزه های اصلی تحول دیجیتال برای موفقیت کسب وکارها در اقتصاد دیجیتال

 تجارت اقتصاد و امور مالی وکارکسبمدیریت، 
 

 :استاددستیار 
  8933 ،دکتر مهدی شیرمحمدی :استاد ،ش عالی مهر البرزموزآموسسه  ،های فناوری اطالعاتهژپرومدیریت درس 

 ها:ایر فعالیتس

 ( 4931تا  4931اطالعات( )فناوری  یهاپروژهدانشگاه تهران) 

o  فناوری اطالعات پروژه درس مدیریت استراتژیک عنوانبههمکاری در ایجاد سند استراتژیک دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

o   وکارکسبنیازسنجی و ایجاد نقشه راه سیستم هوش (BI )وکارکسبپروژه درس هوشمندی  عنوانبه 

 دانشگاه صنعتی شاهرود 

o  (4030-4032دانشگاه صنعتی شاهرود ) -رهیابی اشیاء محیطی با کمک پردازش تصویر خودکارتمامعملی ربات  سازییادهپساخت و 

 

******************************* ****************************** 

 زبان انگلیسی          

  گواهیUTEPT )در سطح آزمون  شدهیطراح؛ )آزمون زبان عمومی دانشگاه تهرانTOEFL 
o  811از  77نمره 

 

های علمیفعالیت  

خارجه هایزبان  

 

https://www.civilica.com/Paper-MAEBCONF01-MAEBCONF01_088=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84.html
https://www.civilica.com/Paper-BMBECONF01-BMBECONF01_023=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84.html
https://www.civilica.com/Paper-BMBECONF01-BMBECONF01_023=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84.html
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******************************* ******************************* 

 مرتبط چون یافزارهانرمو و مدیریت پرتفولیوی پروژه  پروژه مدیریتمفاهیم  مهارت در MSP  وTrello 

  مدیریت محصولمهارت در زمینه 

o محصوالت مشابه جهانی )تطبیقی العاتبنچمارک )مط در مهارت 

o  مهارت در زمینهJira  متدولوژی اسکرامشنایی با آو 

o هاهای محصول و نوشتن یوزراستوریمهارت در تدوین سند چشم انداز محصول، استخراج ویژگی 

o ( مهارت در زمینه طراحی وایرفریمWireframe با نرم افزارهایی چون )Adobe XD 

o  آشنایی با استخراجUsecase های محصول 

  پیاده سازی در مهارتITIL4 

 و  پروپوزالهارت در نوشتن مRFP 

  هابرای سازمان و استراتژی دیجیتال تحول دیجیتالنقشه راه  تدوین درمهارت 

  هابرای سازمان وکارمدل کسبو طراحی  تدوین درمهارت 

  مانند بالکچین مجوزدار هایپرلجر یا بدون مجوز اتریوم( بالکچینمهارت در طراحی مدل و فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر ( 

 خصوصبهگرافیکی  طراحی هایمهارت در برنامه Photoshop 

 و  آفیس یافزارهانرم مهارت درGoogle doc 

  اجتماعی یهارسانهاستراتژی آشنایی با 

  وکارکسبمفاهیم هوش آشنایی با (BI) 

******************************* ******************************* 
 مند به یادگیریعالقه 
 مند به کار گروهیعالقه 
 منظم و پیگیر 
 متعهد به اصول محیط کاری و سازمان 
  مابینیف منعقدشدهمتعهد به قراردادهای 
 مند به ایجاد ارتباط مثبت با مشتریان و همکارانعالقه 
  زمان ممکن ینترکوتاهدر  هامهارتو  افزارهانرمتوانایی یادگیری و تسلط سریع بر انواع 

 

  هامهارت

فردی هایویژگی  


