
 گروه مشاوران مدیریت فناوري

 

 مشخصات 

 شهرام شکوري          :نام و نام خانوادگی
 

 تحصیالت دانشگاهی سوابق: 
 علوم و تحقیقات نوآوري ، دانشگاه–آموخته دکتري تخصصی: مدیریت فناوري  دانش -
 1392-94 ایران ، رتبه ممتازکارشناسی ارشد : مدیریت فناوري ، دانشگاه علم و صنعت  -
 1373 -78،  دانشگاه آزاد اسالمی  زار،کامپیوتر ، گرایش نرم افکارشناسی: مهندسی  -

 

 تخصص هاي رایانه اي 
 وشبکه سایرعلوم مرتبط نرم افزاري  و تحلیل و طراحی سیستم ها -
 و سازمانی اداري ،تحلیل سیستم هاي مالی  -

 

 علوم مدیریت 
تکنولوژي ، سرمایه گذار نیک اندیش، مدیریت کار آفرینی و نوآوري ، کار آفرینی و مربیگري حوزه استارتاپها،  مدیریت  -

 و... استراتژیک،  ،تحلیل سیستم هامنابع انسانی مشاور مدیریت سازمانی : 
 

  دوره هاي آموزشی 
  CRM   ،CSM، مدیریت فروش و بازاریابی ،اتژیک مدیریت استر هاي دوره، پیام نوردانشگاه    MBAیکسالهدوره   -

،HRM ،  مهندسی سیستم ها ، تحلیل نرم افزار ، روشهاي تحلیل و طراحی ، قوانین حقوقی قراردادهاي حقوقی ،
 سازمانها ، توسعه محصول جدید ، طراحی ساختار سازمان و..

 
 تألیف و مقاالت 

در فصلنامه مدیریت  "با رویکرد آینده پژوهی  شناسایی عوامل کلیدي موثر در فناوري نرم افزار در ایران " مقالهچاپ  -
 94سال  فناوري

بررسی  "با موضوع   95پذیرش مقاله در سطح سخنرانی همایش بین المللی  مدیریت و اقتصاد، برلین آلمان  سال -
 "نیکی مالیات در جهان و ارائه مدل مفومی پیاده سازي در ایران روشهاي اخذ مالیات الکترو

بررسی رابطه تعهد سازمانی پرسنل با رضایتمندي و  "با موضوع  94مقاله در همایش بین المللی مدیریت ، صنایع سال  -
 "ماندگاري مشتریان در صنایع با فناوري پیشرفته 

 "تمندي و ماندگاري مشتریان در صنایع با فناوري پیشرفته رابطه تعهد سازمانی پرسنل با رضای "  ISIمقاله  -
مقایسه مالکیت معنوي  "ترکیه با موضوع  94پوستر در همایش بین المللی اقتصاد و مدیریت  سال سطح پذیرش مقاله  -

 "ایران با کشورهاي  برتر حوزه نوآوري 
 94ي نرم افزار هاي مالی در ایران سال پایان نامه ارشد : آینده پژوهی نرم افزار هاي مالی ، مطالعه مورد -
  " اصول و فنون مدیریت مالی ، راز موفقیت کار آفرینی"کتاب  تالیف -
   "حسابداري را با هلو بیاموزیم "کتاب  تالیف -
  "مالیات برارزش افزوده را کاربردي بیاموزیم "کتاب  تالیف -



 
 صنعتی و . فرهنگی کارآفرینی ، سوابق ،.. 

 مرکز کار آفرینی  دانشگاه شریف به انتخاب  –ایرانی  رترد کار آفرین بیکصجزء  -
 و ثبت در کتابخانه ملی ایران شریف ودانشگاه  به سفارش "کار آفرینی به شیوه شهرام شکوري  "کتاب  
 زبان انگلیسی ، بخش کارآفرینان موفق ایرانیدر سایت آمازون به  مذکور  کتاب در دسترس قرار گرفتن          

 چهارالی نودو   فتو ه طی چهار سال سالهاي  هشتاد ان صنعتبرگزیده قهرمان -
 سازمان یاد 1لوح گواهینامه درجه  و دریافتاز سمینار توانمند سازي منابع انسانی  "رهبري منابع انسانی  "برگزدیده   -

 گیرنده
و  سال متوالی طی سالهاي  هشتاد هشتحمایت از مصرف کنندگان طی یی سازمان طالدریافت گواهینامه و تندیس   -

 ششهفت  الی نودو 
 در ایران ، یونسکوسازمان ملل عضو اصلی کمیته  تخصصی کسب و کار ملی  -
فناوري تیم استارتاپی در حوزه هاي مختلف رباتیک ، هوا فضا و  16موسس مرکز نوآوري و کار آفرینی طرفه نگار و بالغ بر  -

 اطالعات
 ، غربالگري و صحه گذاري و... مشاوره و منتورینگ حوزه استارتاپی ، سخنران ، داورمدعو بعنوان  -
 و فعال در اکو سیستم کار آفرینی کشور (Angle investment)هم موسس نیک اندیشان کارایا  -
 91طرفگان از سال فصلنامهصاحب امتیاز و هیات تحریریه  -
 ورزشی جودو و مربیگري درجه یک ملیرشته  5داراي دان  -

 

 سوابق شغلی 

 در زمینه فناوري اطالعات و تکنولوژي طرفه نگار  هلدینگمدیر عامل و رئیس هیات مدیره موسس ،  -
  در زمینه نرم افزار هاي مالی  مهندسی نرم افزار هلو شرکت رئیس هیات مدیره موسس و  -
 در زمینه خدمات بعد از فروش نرم افزاري هلوبانشرکت توسعه خدمات   یس هیات مدیرهیرموسس و  -
 در زمینه نرم افزار هاي سازمانی شرکت طراحان نرم افزار اسپاد  یس هیات مدیره یر موسس و -
 در زمینه آموزش و مشاوره حسابداري ، مدیریت بیسانآموزشی مشاوره و موسسه   یس هیات مدیرهیر موسس و -
 در زمینه فناوري اطالعات ، شبکه و سخت افزار فاواتارادیسشرکت  یس هیات مدیره یر موسس و -
 در زمینه نوآوري تکنولوژي ، استارتاپ ها موسس مرکز نوآوري و کار آفرینی طرفه نگار -
 اندیشان کارایا در زمینه سرمایه گذاري و منتورینگ حوزه کار آفرینی  نیک امناءهیات موسس و  -
 عضو هیات مدیره چندین شرکت حوزه فناوري اطالعات  -

 

 شخصات گروه شرکتهاي طرفه نگارم 
 )دکترا تاکاردانی داراي تحصیالت دانشگاهی  %93(نفر غیر مستقیم  1000مستقیم و بیش از کار آفرینی  نفر300بربالغ  -
 ، سازمانهاي کوچک و متوسط )هزار مشترك ششصد و هفتاد مشترك (بیش از 670000بیش از  -
 رکشودر سراسر فروش و خدمات  نمایندگی ها  و همکار  500بالغ بر  -


