ف

اطمه کرمیان

طراح محصول

 خلق ارزش از طریق طراحی ،توسعه و مدیریت محصولاتی هوشمند یا شاید کسبوکاری به امید

انتشار نسخه زیباتری از جهان تجربه شده آدمها" چشمانداز منه.
 تلاش میکنم در نقش یک طراح محصول یا مدیر محصوِل جست و جوگر که دغدغه کشف و بهبود
 تجربه انسان ها رو داره ،به این چشم انداز تحقق ببخشم .تجربیات و دانشی که در حوزه طراحی

محصول ،تفکر ،علومشناختی ،بازیسازی ،داده و حتی منابع انسانی کسب کردم ،توشه این راهن.
www.linkedin.com/in/fateme-karamiyan


کارشناس طراحی و توسعه محصول راچونه )استارتاپ تینکآ(

۱۴۰۰

karamiyanff@gmail.com


طراحی چرخه کامل محصول )بازیهای آموزشی برای تقویت تفکر(
گیمیفیکیشن محصولات و خدمات


Portfolio:


کارشناس ارشد توسعه کسبوکار خانه عمران

۱۳۹۷-۱۳۹۹


https://dribbble.com/Krmfateme
ا 
ا
https://www.behance.net/fatemekaramiyan

۱۳۹۵- ۱۳۹۹


طراحی و توسعه محصول آموزشی و سایت
  طراحی خدمت)سیستم هوشمند و یکپارچه مدیریت استراتژی – پروژه  -عملکرد

)((Trello-business

توسعه بازار ،طراحی بیزینس لاین ،تسهیلگری و جاریسازی استراتژی


ه

مکاریهای پروژهای

وزه پروژهها طراحی محصول ،بازیسازی ،یادگیری ماشین ،مدلسازی سیستم ،نگارش بیزینس پلن،

توسعه کسبوکار
:

 ح


طراحی محصول )تیونین ( رهنما کا
هوری در دورکاری
ای
ا ا

)چرخه کامل طراحی محصول شامل ایدهپردازی ،و و تست کاربردپ یری(
گ

برنامه نویسی


طراحی محصول
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۱۳۹۶ - ۱۳۹۹


کارشناسی ارشد  -مهندسی صنایع  -سیستمهای اقتصادی و اجتماعی -صنعتی امیرکبیر


پروژه پایانی طراحی موتور جستوجوی شخصیسازیشده به کمک یادگیری تقویتی معکوس

۱۳۹۱ - ۱۳۹۵




کارشناسی مهندسی صنایع – علم و صنعت

:


نویسندگی

گفت و گو
لسفه و علم


ف


بازی و بازی سازی

طبیعت گردی و عکاسی
حل مسئله

۱۳۸۷ - ۱۳۹۱

دیپلم  -ریاضی و یزیک  -رزانگان )سمپاد(
ف

ف


طراحی محصول/سیستم /خدمت  /رایند

حل مسئله  /ایدهپردازی /تحلیل

کار تیمی  /رهبری/مدیریت محصول

ابهام پ یری /مدیریت تعارض /تابآوری

پردازش و تحلیل داده  /یادگیری ماشین

تفکر طراحی ،خلاق ،سیستمی ،انتقادی ،استراتژیک

پژوهش /مد سازی  /نگارش
ف

ذ

ل

Advanced

Intermediate


Reading

Writing

Speaking
Listening

