
 

 
 

 

 سوابق کاری و تحصیلی اینجانب جهت استحضار، حضورتان ارسال می گردد.پیرو مذاکره تلفنی، احتراما 
 

 :مشخصات فردی 
 ؛نام و نام خانوادگی: مجتبی رحمانی 

  :؛1369سال تولد 

 ؛وضعیت تاهل: متاهل 

 ؛وضعیت خدمت سربازی: دارای کارت پایان خدمت 

  :سال؛ 10سوابق کاری 

  :09196378102شماره تماس 

  :ایمیلmojtbarahmani@gmail.com. 

 

 تحصیالت: 
  ،دانشکده مهندسی گلپایگانکارشناسی/ مهندسی صنایع/ دانشگاه صنعتی شریف. 

 .کارشناسی ارشد )در حال تحصیل(/ مدیریت استراتژیک/ دانشگاه پیام نور تهران غرب 

 

 تجارب: 
  91-96/ گی خاتم االنبیا/ کارشناس برنامه ریزی و سیستمسازندقرارگاه. 

  96-98/ بیمه سرمد/ کارشناس تحقیق و توسعه. 

 98/ (بیمانونرم افزاری )تحلیل گر سامانه / کارگزاری بیمه گذرگاه ابریشم پارسی. 

  98-1400/ / رئیس اداره سیستم ها و روش هاکوثربیمه. 

 فناپ زیرساخت، پایانه های داده ای عرشیان، فناوران پارسیان،  )شرکت هایه وقتارائه خدمات مشاوره به صورت پار

 .نوین(

 

 آموزش ها: 
  استاندارد الزاماتISO9001, ISO14001, Ohsas18001, ISO17020, ISO17025، ISO31000، ISO10015, 

ISO21500, ISO19600 ISO10002, ISO10004, ؛ 

 آشنایی با ( مدیریت فرآیندBPM  وBPMN )؛مدرسه فرآیند 

  برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزارMSP شرکت ،IMQ؛ 

  بهبود و اصالح فرآیندها با استفاده از چارچوبAPQC؛، سازمان مدیریت صنعتی 

  در چارچوببرنامه ریزی و کنترل پروژه چابک ( اسکرامSCRUMموسسه آموزشی نیک آموز ،)؛ 

 ام مدیریت پروژه بر مبنای نظPMBOKآمادگی آزمون  ، سازمان مدیریت صنعتی(PMP)؛ 

 ع بیمه گری فناوران اطالعات خبره؛آموزش نرم افزار جام 

 ادار؛گواهینامه اصول بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق به 

  مدیریت موزش الکترونیک در حوزه های استراتژی، سیستم ها و روش ها، مدیریت فرآیند، ساعت مطالعه و آ 500بیش از

 بهره وری و تحول دیجیتال.مدیریت عملکرد، پروژه، ساختار سازمانی، 

mailto:mojtbarahmani@gmail.com


 

 
 

 مهارت ها: 
 برنامه ریزی استراتژیک سازمان، راه اندازی سیستم اجرا و پایش برنامه استراتژیک تهیه سند ) انجام مطالعات استراتژیک

 (.ها و گزارشات تحلیلی KPIسازمان و تهیه گزارشات مدیریتی بر مبنای 

 جزیه و تحلیل فرآیندهای سازمانی و استقرار نظام مدیریت فرآیندها بر مبنای استانداردهای بین المللی و داخلی.ت 

 همکاری در تدوین نظام جامع مدیریت ریسک سازمان (ERM) و پیاده سازی آن. در الیه های محتلف 

  ساختار آشنایی باPMO  ازی و اجرای آن.)آبشاری و چابک( و پیاده سنظام مدیریت پروژه و  

 .آشنایی با حوزه مدیریت محصول 

  و پیاده سازی آنآشنایی با نظام بودجه ریزی سازمانی. 

 )... انجام مطالعات حوزه ساختار سازمانی )از مناظر چابکی، تطبیق حاکمیتی و. 

 تحلیل نسبت های مالی.و تجزیه و  صورت جریان وجه نقد و..()ترازنامه، صورت سود و زیان،  آشنایی با صورت های مالی 

 مطالعات امکان سنجی انجام (FS) تدوین ،BM ،BP  ؛تجزیه و تحلیل آن با استفاده از نرم افزارهای صفحه گستردهو 

 صفحه گسترده. هایداده ها و ارائه گزارشات داشبوردی با نرم افزاردسته بندی، تجزیه و تحلیل  آشنایی با 

 

 عالقه مندیها: 

 مدیریت عملکرد.ریزی استراتژیک، مدیریت پروژه، مدیریت محصول، مدیریت فرآیند تحول دیجیتال، برنامه ، 

 

 :مقاالت 

  ارتباط بین نظام مدیریت پروژهPMBOK  و نظامIMS استاندارد یکپارچه ایزو( در سازمان های پروژه محور؛( 

 شتری محوری.تاثیر بکارگیری چارچوب های برنامه ریزی چابک در سازمان های خدماتی با رویکرد م 

 یمهشرکت ب یکدر  یسازمان یمعمار یساز یادهپ یپروژه ها یریتمد یمناسب برا یمتدولوژ یریبه کارگ. 

 بررسی تاثیر ریسک های ناشی از دورکاری در استراتژی منابع انسانی یک شرکت بیمه. 

  ،در افزایش بهره وری شرکت نقش تحول دیجیتال ) کشتی های لویدز در اقیانوس آبی پهلوگیریسونامی تحول دیجیتال

 .های بیمه(

 

 

 

 

 با سپاس فروان


