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  درباره من  

برتر من است.   یهامختلف از مهارت  یها میارتباط موثر با افراد و ت  یو برقرار  یزیرهستم. برنامه  ندمحوریفرآ  یپرتالش با ذهن  یفرد

مرا به سمت   یشغل  ریمس  ،ییو توسعه در حوزه توسعه محصول در زمان دانشجو  قیو داشتن تجربه تحق  MBAو    IT  یهادر رشته  لیتحص

و توسعه شروع کردم. همراه   قیعنوان کارشناس تحقبه   یافزارمشرکت نر  کیرا با حضور در    امیاحرفه  ریمحصول سوق داد. مس  تیریمد

  ی حوزه را کسب کرده و اکنون آمادگ   نی ا  یالزم برا  یهادرباره توسعه محصول، مهارت  یحوزه، با مطالعه شخص  ن یبا شروع تجربه در ا

 .محصول هستم تیریدر حوزه مد یهمکار

 و ابزارها  هامهارت 

تدوین استتتتراتمی محصتتتول با  •

هتای بتازار و توجته بته فر تتتت

 های تیمتوانمندی

بتتررستتتتی  تتتوانتتایتتی   •

 محصوالت رقبا

قتبتول  • قتتابتتل  متحتتدوده   تتبتیتیتن 

(Acceptance Criteria) 

و   Agileمستتلب به مهاهیم  •

ستازی و پیاده  Scrumروش 

 آنها

راه محصتتتول   • نقشتتتته  تتدوین 

(Road Map  )روزرستتتانی  و بته

 دائمی آن

راهتتتتکتتتتار   • ارائتتتته 

ستازی شتده برای همستان

 مجموعه

اثربخش   •   جلستتتتات برگزاری 

Grooming  ،Planning   و
Review 

متبتتاحتت   • بتتا  آشتتتنتتایتی 

و  داده  متارکتینت ، تحلیتل 

 برندین 

کلیتدی تعیین شتتتتا   • هتای 

(KPI)  انتتدازه گتتیتتری  بتترای 

 موفقیت محصول

تتتوستتتتعتته   • تتتوانتتایتتی 

  هتای کتاربریداستتتتتان

(User Stories) 

تستت تقااتای بازار با اراحی   •

 های مختلفآزمون

 Productمستلب به اراحی  •

Wireframes 

 ایسوابق حرفه

  تاکنون 09/1397 –  مدیر محصول

 ، تهرانتوسعه و نوآوریشرکت 

 ریزی کیهیت محصوالت جدیدسنجی و ارحامکان •

 های  حیح در فرایند عملیات و تولید نظارت بر اجرای روش •

 های مهم محصول و توسعه محصولتعیین مشخصه •

 

  08/1397الی  07/1396 – وتوسعهمدیر واحد تحقیق

 تهران، افزاری روتن شرکت نرم

 تحقیق و ارزیابی تمایالت مشتریان نسبت به محصوالت فعلی و محصوالت جدید •

 سازی عملکرد ها برای بهینه زدایی برنامهیابی و اشکالعیب •

 افزار در سا تار ارائه شده شرکت انجام تست نرم •

 

 تحصیالت 

 06/1396الی  07/1394 –  (MBAوکار )کسبمدیریت ارشد کارشناسی 

  ، تهرانتهراندانشگاه 

 

 06/1394الی  07/1390 – فناوری اطالعاتمهندسی کارشناسی 

  ، تهرانتهراندانشگاه 

 

 های آموزشیدوره

  06/1397الی  04/1397 –  محصولطراحی دوره 

 ، تهرانرهنما کالج 

 

 ها زبان

 انگلیسی )پیشرفته(

 

 

 


