خالصه سوابق مصطفی فرهادخانی
 oمتولد سال ۱۳۶۲
 oمتاهل و دارای دو فرزند

تحصیالت و آموزش های تخصصی
• کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و کارشناسی کامپیوتر
ITIL/COBIT/ISO20000/ /PMP/BI/BPMN/UML/BABOK/ Marketing management
Certified SAFe® 5 Scrum Master
)Certified ScrumMaster (CSM
)Certified Scrum Product Owner (CSPO
Strategic Management in HEC Montreal

•
•
•
•
•

سوابق کارشناسی و مدیریتی
➢ عضو ارشد تیم تحول چابک در واحد فناوری اطالعات هواپیمایی ماهان  ۹۸الی ۹۹
➢ مدیر پشتیبانی فناوری اطالعات هواپیمایی ماهان  ۹۶الی ۹۷
➢ دستیار مدیر محصول سامانه خدمات فرودگاهی و سامانه رزویشن هواپیمایی ماهان  ۹۲الی ۹۶
➢ مدیر توسعه کسب و کار استارتآپ آژانسی (تاکسی اینترنتی) شرکت ماموت ( ۹۵همکاری پاره وقت)
➢ کارشناس توسعه محصول شبکه اجتماعی شمس در سازمان مدیریت صنعتی  ۹۱الی ۹۲
➢ کارشناس توسعه مرکز ارزیابی و توسعه مدیران سازمان مدیریت صنعتی  ۹۰الی ۹۱
➢ مدیر سیستم ها و روش های شرکت اطالعات فناوری جهانی پارس ( ۸۹ )InfoTechالی ۹۰
➢ مدیر پروژه معماری سازمانی تامین اجتماعی نیروهای مسلح در شرکت اطالعات فناوری جهانی
پارس ( )InfoTechسال ۸۹
➢ مدیر محصول در شرکت خردافزارن دانشگاه خواجه نصیرالدین  ۸۸الی ( ۸۹همکاری پاره وقت)
➢ مدیر محصول سامانه  CRMدر سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در شرکت اطالعات فناوری
جهانی پارس ( ۸۷ )InfoTechالی ۸۹
➢ کارشناس کنترل پروژه کارت هوشمند سوخت  ۸۴الی ۸۷

اطالعات تماس:
▪ 09128231796
▪

Mostafa.farhadkhani@gmail.com

▪

www.Farhadkhani.ir

سوابق مشاوره ای
➢ مشاور توسعه محصول آموزش آنالین شرکت مشاوره مدیریت نشا سال ۹۹
➢ مشاور چابک سازی شرکت سدنا سال ۹۹
➢ مشاور توسعه محصول شرکت الیف وب سال ۹۹
➢ مشاور در طرح توسعه محصول شبکه اجتماعی شاد ابتدای سال ۹۹
➢ مشاور توسعه استارتآپ بایا با محوریت ارائه خدمات حسابداری آنالین سال ۹۹
➢ مشاور توسعه استارتآپ چکاو از سال ۹۸
➢ مشاوره طرح توسعه استارتآپ مشاوره آنالین پزشکی سال ۹۸
➢ مشاور تحلیل سیستم های زیرساختی  /پروژه معماری سازمانی وزارت  ICTسال ۹۰
➢ مشاور بهبود فرایند شرکت پارس الکرتیک سال ۸۹
عالقه مندی ها و توانمندی ها
پس از سالها کار کارشناسی ،مدیریتی و مشاوره ای به این جمع بندی رسیده ام که هیچ چیز به اندازه
مشارکت در توسعه یک محصول جذاب و همکاری در یک تیم پرشور توسعه محصول به زندگی من معنا نمی
بخشد .ماموریت کاری من آن است که تا پایان دوره کاری خود محصوالت ،تیمها و مشتریان راضی از ارزش
خلق شده را بارها تجربه کنم.

اطالعات تماس:
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