
از آکادمی کوچینگ فارسی زبانان هستم.  1کوچ بهبود عملکرد با مدرک سطح 
تحلیل نیازهای کسب وکار، تیم سازی و کار گروهی از دیگر عالقمندی های 

ار مشغول به فعالیت هستم و در حوزه نرم افز ، من است. عالوه بر کوچینگ
 استفاده می کنم.از آنچه کوچینگ برایم به ارمغان آورد در تمامی فرصت ها 

 مشخصات فردی

  مژگان بهرواننام و نام خانوادگی: 

 متاهلوضعیت تاهل: 

 1364سال تولد: 

 09124936932شماره تماس: 

   mojgan.behravan@gmail.com :ایمیل

 behravan-https://www.linkedin.com/in/mojgan/: لینکدین

  mojgan.behravan:اینستاگرام

 

 سوابق تحصیلی

 1386بهمن ماه  -کارشناسی مهندسی نرم افزار 
  کوچینگ  1دارای مدرک سطح( از آکادمی کوچینگ فارسی زبانانFCA )–  1398اسفندماه 
  2دانشجوی سطح ( کوچینگ آکادمی کوچینگ فارسی زبانانFCA) –  1399سال 

 

 سوابق اجرایی

 12  زمینه هایسال سابقه فعالیت در حوزه نرم افزار با شرکتهای خصوصی و دولتی در: 
 پورتالهای سازمانی و اجرای ، آموزشمشاوره 
 تحلیل نیازمندیهای ذینفعان 
  فرآیندهای سازمانبهبود و پیاده سازی 

 ، دانشکده انرژی دانشگاه شریف،(OPIC)از جمله شرکتهایی که با آنها فعالیت داشتم شرکت نفت 
 و ...شرکت پخش سایه سمن شرکت چارگون،  خدمات انفورماتیک،شرکت 

 وب سایت  مدیرSpdor (95-91فراتر از شیرپوینت )سال ماهنامه الکترونیکی  سردبیر و 
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  فناوری اطالعاتوبالگ نویس در حوزه 

 

 عالقمندی ها

  بیش از هر چیز به خواندن مشتاقم، هر کتابی برایم دریچه ای است تازه به زندگی 
 یوگا ورزش مورد عالقه من است. 
  .عالقه زیادی به یادگیری دارم و بسیاری از مباحث را به صورت خودخوان فراگرفته ام 

 

 درباره من:

های زیادی دارد، مخصوصا زمانی که فرد کنجکاو و یادگیرنده ای باشید. هر روز  جذابیت حوزه نرم افزار
هایمان را افزایش می دهیم سرعت رشد تکنولوژی از ما  تکنولوژی جدیدی رخ نمایی می کند و هر چه مهارت

که چگونه سواالت مختلفی ذهنم را به خود مشغول می کرد این  94تر حرکت می کند. از حدود سال  سریع
در پی این سواالت با مسیر  می توانم بهترین خودم باشم و در زمینه های مختلف خود را بهبود بخشم.

مطالعه پرداختم، متوجه شدم تحقیق و خودشناسی آشنا شدم و دو سال به صورت جدی در این حوزه به 
هویت من رشد نکرده بخشی از  و در شتاب تکنولوژی، امبسیاری از توانایی ها و عالیقم را نادیده گرفته 

با کوچینگ آشنا شدم و بعد از تجربه کوچینگ، گویی دریچه ای جدید به رویم گشوده شد.  96سال . است
د از تک تک لحظات زندگیشان لذت نهر روز یاد می گیرم و از اینکه می توانم به دیگران کمک کنم تا بتوان

مسئولیت پذیری، ارزش آفرینی، تالش، خالقیت، کار لی، . ارزشهای من همداز نشاط می شوم ببرند سرشار
 ها و اولویت هایم بار سنگین اهدافی را که در تضاد با ارزش گروهی و آرامش است. بعد از شناخت ارزش

و تحلیل نیازهای مشتریان  نرم افزار کوچینگ نه تنها دست آوردهای زیادی در حوزههایم بود زمین گذاشتم. 
که در جهت ارزش ها، توانمندی ها و عالیقم با رضایت فراهم نمود این فرصت را برایم  بلکهبرایم ایجاد کرد 

 و تعادل بیشتری حرکت کنم.


