
 

 

 محمدحسین مسجدی آرانی 

 وکار گر کسبتحلیل

   ۳۰/۶/۱۳۶۸متولد: 
 وضعیت تأهل: متأهل 

 وضعیت سربازی: پایان خدمت 

   masjedi@it-persian.com   

    09122973985   

 تهران، شهرک گلستان بلوار علیمرادی )کوهک(    

 
 
 
 

 درباره من     

 وکار محور در مدیریت کسبمند به راهکارهای دادهداده و عالقه پژوهشگر تحول دیجیتال، علم

 
 

 سوابق تحصیلی     

 ITکارشناسی   

 دولتی  -دانشگاه صنعتی شاهرود  :موسسه/دانشگاه 

 ۱۳۸۶ -  ۱۳۹۲ 

 MBAکارشناسی ارشد       

 فناوری  :گرایش 

 دولتی -دانشگاه سمنان   :موسسه/دانشگاه 

 ۱۳۹۸ -  ۱۴۰۰ 

 کارشناسی ارشد  خط مشی گذاری عمومی 

 ادی گذاری اقتصسیاست  :گرایش 

 مدرسه آموزش عالی اسماء  :موسسه/دانشگاه 

 ۱۳۹۸ -  ۱۴۰۰ 

 دکتری  مدیریت کارآفرینی 

 وکار فناورانهکسب :گرایش 

 دولتی - تهران  :موسسه/دانشگاه 

 ۱۴۰۰ورودی سال  

 دکتری  تحول دیجیتال 

 آزاد -دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  :موسسه/دانشگاه 

 ۱۴۰۰ورودی سال  

 
  



 
 

 سوابق شغلی     

 مدیر تولید و مدیریت محتوا 

 رایانشر فرهنگ  :موسسه 

 ۱۳۹۱اردیبهشت   - ۱۳۹۰شهریور  :آغاز همکاری از 

   : وظایف و دستاوردها  

 ای و تبلیغاتی تولید محتوای رسانه  ■  

 مدیر تحلیل محتوا 

 رایانشر فرهنگ  :موسسه 

 ۱۳۹۲شهریور   - ۱۳۹۱خرداد  :آغاز همکاری از 

   : وظایف و دستاوردها  

 گذاری و خالصه سازی(  های متنی )برچسب تحلیل داده  ■  

 
 مدیر تحقیق و توسعه

 رایانشر فرهنگ  :موسسه 

 ۱۳۹۵اسفند    - ۱۳۹۲مهر  :آغاز همکاری از 

   : وظایف و دستاوردها  

 یافته  های غیرساخت تکنولوژی تحلیل داده  ■  

 
 مدیر تحلیل داده 

 رایانشر فرهنگ  :موسسه 

 ۱۳۹۶اسفند  -  ۱۳۹۶فروردین  :آغاز همکاری از 

   : وظایف و دستاوردها  

 راهکارهای کالن داده   ■  

 
 مدیر استراتژیک 

 رایانشر فرهنگ  :موسسه 

 ۱۳۹۹اسفند  -  ۱۳۹۷فروردین  :آغاز همکاری از 

   : وظایف و دستاوردها  

 ریزی استراتژیک  برنامه  ■  

 منابع انسانی   ■  

 محور  طراحی فرایندهای داده  ■  

 
 مشاور مدیر پروژه تحلیل داده 

 دیوان محاسبات  :سازمان/نهاد 

 ۱۳۹۹اسفند  - ۱۳۹۹دی  :آغاز همکاری از 

 
 مشاور مدیرعامل 

 فناوران هویت الکترونیکی امن)هویتا(  :شرکت 

 ۱۳۹۹فروردین  :آغاز همکاری از 

   : وظایف و دستاوردها  

 منابع انسانی   ■  

 برنامه ریزی استراتژیک و مالی   ■  

 گسترش بازار   ■  

 
 

 ها مهارت    

  مدیریت منابع انسانی 
 

  مدیریت برند کارفرمایی
 

  روانشناسی نیروی انسانی 
 

  فن بیان و اصول مذاکره 
 

  آیین نگارش و مکاتبات اداری  
 

  اصول مدیریت و کنترل پروژه  
 

  تجزیه و تحلیل داده ها 
 

  پاورپوینت 
 

  پژوهش وکار تحقیقاتی  
 

  تجزیه وتحلیل سیستم 
 

  برنامه ریزی و استراتژی محتوا 
 

  انضباط ومسئولیت پذیری 
 



 

 زبان    

 انگلیسی 

  مهارت شنیداری   مهارت گفتاری   مهارت نوشتن   مهارت خواندن 

 عربی 

  مهارت شنیداری   مهارت گفتاری   مهارت نوشتن   مهارت خواندن 

 
 

 دوره ها و گواهینامه ها     

 تحول دیجیتال در مدیریت منابع انسانی 

 همراه آکادمی  :موسسه 

 ۱۴۰۰اردیبهشت  :تاریخ 

 توانمندسازی شغلی)کارآفرینی( 

 معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری  :موسسه 

 ۱۳۹۷آبان  :تاریخ 

 BIهای هوشمندی کسب و کار  مدیریت پروژه 

 سازمان مدیرت صنعتی  :موسسه 

 ۱۳۹۴فروردین  :تاریخ 

 PMBOKمدیریت پروژه  

 دتما  :موسسه 

 ۱۳۸۹اردیبهشت  :تاریخ 

 کالن داده 

 مرکز تحقیقات مخابرات ایران :موسسه 

 ۱۳۹۶خرداد  :تاریخ 

 SPSSداده کاوی با  

 دایکه :موسسه 

 ۱۳۹۶  :تاریخ 

 Rداده کاوی با  

 ۱۳۹۷  :تاریخ 

 تحقیقات     

 بازاریابی هوشمند در شبکه های اجتماعی 

 ۱۳۹۲خرداد  :تاریخ 

 کابردهای کالن داده در صنایع مختلف 

 
 

 شبکه اجتماعی     

mohammad-hossein-masjedi 

 


