رزومه تخصصی
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﻫﺎدي اﻓﺸﺎري

وبﺳﺎﯾﺖhttp://hadiafshari.com :

_________________________________________________________________________________
سوابق تحصیلی:
 :1387 -1384دانشگاه صنعتی شريف؛ مقطع کارشناسی ارشد؛ رشته مديريت MBA؛ گرايش عمومی؛ معدل:
17.17
 : 1384-1379دانشگاه صنعتی اميرکبير(پلیتکنيک تهران)؛ مقطع کارشناسی؛ رشته مهندسی برق؛ گرايش
الکترونيک؛ معدل15.03 :
سوابق کاری و حرفه ای:
ايران؛ مرداد  1395تا کنون

مدير عامل و عضو هيأت مديره شرکت پروژههای صنعتی
عضويت در هيأت مديره در شرکتهای:
« سيمان جنوب قشم» (عضو هيأت مديره)؛ از پاييز 1395
« توسعه صنايع بين المللی اميد» (رئيس هيأت مديره)؛ از زمستان 1395
« پتروسازه نگين زنجان» (رئيس هيأت مديره)؛ از بهار 1396
« بازآفرين ابهر نيکو» (نايب رئيس هيأت مديره)؛ از تابستان 1396
« پارس بتن ماهان» (رئيس هيأت مديره)؛ از تابستان 1396
تدريس مديريت:
 تدريس «کارآفرينی و ايجاد واحدهای جديد»؛ دوره مديريت MBA؛ دانشگاه شهيد بهشتی؛ از بهار 1395
تا کنون



تدريس «مدلهای کسبوکار»؛ مدرسهی تابستانی کسبوکار؛ دانشگاه صنعتی شريف؛

تابستان  1394و

1395




تدريس «مديريت بازاريابی»؛ شرکت چشمانداز ارتباط؛
تدريس «مديريت بازاريابی»؛ دورههای مديريت عالی  MBAيکساله؛ دانشکده مديريت دانشگاه تهران؛
تابستان 1394

از تابستان  1391تا 1392






تدريس «استراتژیها و تاکتيکهای بازاريابی»؛ دورههای مديريت عالی  MBAيکساله؛ دانشکده مديريت
دانشگاه تهران؛ تابستان 1391
تدريس مديريت بازاريابی؛ دورههای مديريت عالی  MBAيکساله؛ مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت
وابسته به وزارت نيرو؛ از تابستان  1391تا 1393
تدريس مديريت استراتژيک و مديريت بازاريابی؛ شرکت مخابرات ايران؛ شهريور 1391
تدريس دروس «مديريت بازاريابی» و «تجارت الکترونيک»؛ دوره تربيت مدرس کارآفرينی؛ دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کرج ؛ تابستان 1391
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 تدريس دروس «طرح تجاری»« ،مدلهای کسب و کار»« ،تجارت الکترونيکی»« ،بازاريابی» در دوره
های تربيت مدرس کارآفرينی؛ شرکت کارآفرينی شريف؛ از تير  1389تا 1390
 تدريس دروس «مدلهای کسب و کار» و «اينترنت و کارآفرينی»؛ دوره تربيت مدرس کارآفرينی؛
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمينیشهر؛ بهمن 1389
 تدريس دروس «مدلهای کسب و کار» و «اينترنت و کارآفرينی»؛ دوره تربيت مدرس کارآفرينی؛
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر؛ تير 1389
مشاور بازاريابی؛ شرکت کازاينترکام ،اپراتور تلکام در کشور قزاقستان؛ ارديبهشت  1391تا تير 1395
عضويت در تيم راهاندازی شرکت کازاينترکام ،اپراتور تلکام در کشور قزاقستان ،با کمک شرکت مشاور دتکان
آلمان؛ دیماه  1391تا بهمنماه 1393
مدير بازاريابی؛ شرکت توسعه اعتماد مبين؛ مهر  1390تا تير 1395
مشاور بازاريابی؛ شرکت ارتباطات سيار (همراه اول)؛ مهر  1390تا تير 1395
کارشناس ارشد دپارتمان راهبردی؛ شرکت توسعه اعتماد مبين؛ تير  1390تا تير 1395
مشاور مديريت و بازاريابی؛ شرکت فروغانديشان هنر وابسته به بانک پاسارگاد؛ اسفند 1391
مدير بازاريابی و فروش؛ شرکت مديريت بازار نيواد؛ مهر  1389تا خرداد 1390
مدير بازاريابی؛ شرکت راهبرد نوين پارسينا؛ فروردين  1389تا شهريور 1389
مدير پروژۀ برنامه ريزی استراتژيک؛ شرکت راهبرد نوين پارسينا؛ آبان  1388تا شهريور 1389
مشاور مديريت و استراتژی شرکت مانوش و کياسا؛ آبان  1388تا فروردين 1389
تدوين برنامه استراتژيک و طراحی ساختار کالن شرکت سرمايه گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران؛
زمستان 1388

مدير توسعه تجارت؛ واحد تجهيزات پزشکی شرکت درمانياب دارو؛
تدوين طرح کسب و کار و استراتژی توسعۀ نام تجاری و وبسايت شرکت تترامد انگلستان ( Tetra Med
 ،)Home Health Care UKتابستان 1388
مشاور مديريت شرکت گلستان و گلياران و مديريت بازاريابی واحد توسعه بازار شرکت گلستان؛ آذر  1387تا
فروردين  1388تا شهريور 1388

اسفند 1387

مديريت اجرايی تيم برگزارکننده سالن اصلی «دومين کنگره بزرگ مديريت سالمت»؛ سازمان مديريت فرا؛
آبان 1387

مديريت اجرايی تيم برگزارکننده سالن اصلی «کنگره بزرگ مديريت سالمت»؛ سازمان مديريت فرا؛

اسفند

1386

مديريت مجموعه بخوان داتکام ()www.bekhan.com؛ سازمان مديريت فرا؛
مديريت پروژه تأسيس و بازاريابی واحد «کانون فرا»؛ سازمان مديريت فرا؛ تابستان 1385
تدريس حرفهای موسيقی (پيانو ،کيبورد و سنتور)؛ سال  1379تا کنون
تدريس "تئوری موسيقی" و"خالقيت موسيقی" ويژه آمادگی کنکور هنر؛ 1384-1382
تدريس دروس تخصصی مهندسی برق (مدارهای الکتريکی ،طراحی ديجيتال ،رياضی)؛ پاييز و زمستان 1383
فروردين  -1385اسفند 1386

مهارتهای فردی:
مهارتهای سازماندهی و تحليل
مهارتهای ارائه مطالب ( )Presentationو تدريس
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مهارتهای کارآفرينی ،خلق مدلکسبوکار ،توسعه کسبوکار ،خالقيت و کار تيمی
مهارتهای طراحی و ارزيابی کسبوکار و انجام Due Diligence
مهارتهای ارتباطات و فنون مذاکره
آهنگسازی و نوازندگی سازهای پيانو ،سنتور ،کيبورد ،دف و فلوت ريکوردر
زيانهای خارجی:
 تسلط به زبان انگليسی
 آشنا به زبانهای عربی و روسی
مهارتهای کامپیوتری:
سيستمهای عامل( Microsoft Windows ،MS-Dos :تمامی نسخه ها) و
نرمافزارهای کابردیMicrosoft Office (Word, Excel ,Access, PowerPoint, Visio, OneNote, …) :
نرمافزارهای کاربردی مديريتPrimavera ،Mindjet Mind Manager ،Microsoft Project :
نرمافزارهای فضای ابریMicrosoft Office 365, Microsoft Sharepoint :
نرمافزارهای چندرسانهای و هنریAdobe Photoshop, Cakewalk, Finale, Sibelius,… :
نرمافزارهای برنامهنويسیBasic, C++, Pascal, Assembly, HTML, Web Programming :
نرمافزارهای مهندسیMATLAB, OrCAD, Pspice, CodeVisionAVR :
MacOSx

افتخارات:
برگزيدهشدن به عنوان عضو کميتهی تخصصی مديريت و اقتصاد در انجمن فارغالتحصيالن دانشگاه صنعتی شريف،
سال 1396

کسب رتبه نخست دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف (در مقطع کارشناسی ارشد  )MBAدر نيمسال
اول پاييز سال  1386با معدل 19/54
 ، MBAسال 1384

کسب رتبه  36کنکور کارشناسی ارشد دانشگاههای سراسری ،رشته
کسب رتبه کشوری  401کنکور سراسری ،رتبه  1در منطقه و انتخاب به عنوان دانشجوی ممتاز از سوی
سازمان سنجش آموزش کشور ،سال 1379
دريافت تقديرنامه از رياست دانشگاه صنعتی اميرکبير به دليل شرکت در تيم برگزارکننده مسابقات روباتهای
مينياب ( ، )RDC2002سال1381
دريافت گواهينامه مهارت در رشته "اپراتوری کامپيوتر" از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،
طبق استاندارد  3-41/24با نمره عملی  97و کتبی  80از  ، 100سال 1376
پروژههای مدیریتی و تحقیقاتی (علمی و کاربردی):
مشارکت در تأليف مقالهی «رشوه :موريانهی کسبوکار»؛ ماهنامهی گزيدهی مديريت شماره

 ،176فروردين

1395
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همکاری با شرکت  DELTAPARTNERSدر پروژه تحقيقات بازار و تدوين استراتژی ورود به بازار صنعت تلکام
در کشور قزاقستان ،ارديبهشت 1391
تأليف مقاله « نقش هوش تجاری در بازاريابی مبتنی بر ارزشآفرينی بلندمدت مشتری در صنعت بانکداری
(مطالعۀ موردی :صنعت بانکداری ايران)» ،در حال انجام
تأليف بخش «تجارت الکترونيک» در «کتاب جامع کارآفرينی» ،دانشکدۀ مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف،
بهار و تابستان 1388

ارائه مقاله «هنر درمانی» ( )Art Therapyدر دومين کنگره بزرگ مديريت سالمت،
پروژه تحقيقاتی–کاربردی دوره کارشناسی ارشد (مديريت  ،)MBAشناسايی روشهای افزايش ارزشآفرينی
بلندمدت مشتری برای سازمان ،به کمک ابزارهای هوش تجاری ،تابستان 1387
پروژۀ مديريت منابع انسانی در حوزه تجزيه و تحليل شغلی در شرکت دارويی  ،Actoverتابستان 1387
تحرير مقاله «ارتباط ميان موسيقی و مديريت» ،بهار 1387
ارائه مقاله «موسيقی درمانی» ( )Music Therapyدر کنگره بزرگ مديريت سالمت ،زمستان 1386
پروژه برنامهريزی استراتژيک مجموعه بخوان داتکام ،پاييز و زمستان 1386
تحرير مقاله «مهارتهای فردی در ارتباطات» ،پاييز 1386
پروژه تحقيقاتی بررسی جنبههای حقوقی تبليغات در ايران ،پاييز و زمستان 1386
پروژه تحليل و ارزيابی صورتهای مالی بانک کارآفرين ،بهار 1386
پروژه تدوين طرح تجاری ( )Business Planشرکت دنيای فردا ،زمستان 1385
پروژه تحقيقاتی بررسی تکنيکهای قيمتگذاری در روشهای نوين فروش کتاب در ايران ،پاييز و زمستان 1385
پروژه بررسی و ارزيابی مديريت بازاريابی مجموعه بخوان داتکام ،پاييز و زمستان 1385
پروژه بررسی ،تحليل و ارزيابی سيستم مديريت عمليات شرکت صنايع اپتيک اصفهان ،بهار 1385
پروژه بررسی و ارزيابی سيستمهای کنترل مديريتی سالن پرس سازمان ايرانخودرو ،بهار 1385
پروژه سازماندهی و طراحی سازمان؛ مرکز تحقيقات غدد درونريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی تهران ،پاييز و زمستان 1384
پروژه دوره کارشناسی (مهندسی برق-الکترونيک) ،طراحی و ساخت يک سيستم ديجيتال برای توليد اصوات
موسيقی با قابليت اتصال به کامپيوتر از طريق پورت سريال  ،بهار و تابستان 1384
پروژه تحقيقاتی مبانی هدايت و نظريات رهبری  ،سال 1384
پروژه طراحی و ساخت دماسنج ديجيتال ( با استفاده ازميکروکنترولر  ، ) AVRسال 1384
پروژه تحقيقاتی  ، Synchronous Digital Hierarchyسال 1383
پروژه تحقيقاتی معماری سوييچ های مخابراتی  ، ATMتابستان 1383
پروژه طراحی و ساخت ماشين حساب ديجيتال ( با استفاده از ميکروکنترولر  ، ) 8051سال 1382
پروژه طراحی و ساخت ارگ الکترونيکی  ،سال 1381
پاييز 1387

عضویتها و فعالیتهای دانشجویی:
دستيار استاد ( )Teacher Assistantبرای درس «مديريت کيفيت جامع» ،دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه
صنعتی شريف ،سال 1387
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دستيار استاد ( )Teacher Assistantبرای درس «مديريت ارتباط با مشتری» ،دانشکده مديريت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شريف ،سال 1387
دستيار استاد ( )Teacher Assistantبرای درس «تجارت الکترونيکی» ،دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه
صنعتی شريف ،سال  1386و سال تحصيلی 1387-88
دستيار استاد ( )Teacher Assistantبرای درس «حقوق تجارت» ،دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی
شريف ،سال 1386
دستيار استاد ( )Teacher Assistantبرای درس «مديريت ترويج و قيمتگذاری» ،دانشکده مديريت و اقتصاد
دانشگاه صنعتی شريف ،سال 1386
دستيار استاد ( )Teacher Assistantبرای درس «مديريت بازاريابی» ،دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه
صنعتی شريف ،سال 1386
دستيار استاد ( )Teacher Assistantبرای درس «مديريت منابع انسانی» ،دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه
صنعتی شريف ،سال 1385
دستيار استاد ( )Teacher Assistantبرای درس «رهبری و رفتار سازمانی» ،دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه
صنعتی شريف ،سال 1385
عضويت در شورای مرکزی انجمن علمی داشکده مهندسی برق ،سال 1382
عضويت در تيم برگزار کننده مسابقات بينالمللی روبات های مين ياب ( )RDC2002به عنوان معاون کميته
انفورماتيک ،عضو کميته ارتباطات بينالملل و همکار در بخش طراحی وب سايت مسابقات  ،سال 1381
دورههای آموزشی:
شرکت در نمايشگاه بين المللی تخصصی امنيت ()Intersec 2014؛ دوبی،
شرکت در کنفرانس بين المللی مديريت بازاريابی ،تابستان 1390
شرکت در سمينار آموزشی «معماری سازمانی» ( ،)eTOMشرکت مخابرات ايران ،تابستان 1390
اخذ درس «مديريت ارتباط با مشتری» به صورت اختياری از دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی
شريف ،بهار 1386
اخذ درس «تجارت الکترونيکی» به صورت اختياری از دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف،
زمستان 1393

بهار 1386

شرکت در «گردهمايی بزرگ ساالنه مديران کشور ،بازانگاری مديريت»،
اخذ درس «مديريت ترويج و قيمتگذاری» به صورت اختياری از دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی
شريف ،پاييز 1385
شرکت در دورۀ مديريت فروش «روشهای نوين فروش و فروش الکترونيک» ،سازمان مديريت فرا ،تابستان
آذر 1385

1385

شرکت در کارگاه آموزشی مديريت منابع انسانی،
شرکت در دوره آموزشی «سرمايهگذاری ريسک پذير» ،پاييز 1384
شرکت در سمينار تکنولوژی فکر ،بهار 1384
اخذ درس "اصول مديريت و تئوری سازمان" به صورت اختياری از دانشکده مهندسی صنايع دانشگاه صنعتی
اميرکبير ،سال 1384
زمستان 1384
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اخذ درس "مديريت صنعتی" به صورت اختياری از دانشکده مهندسی

شيمی دانشگاه صنعتی اميرکبير ،سال

1384
 ، OrCADسال 1380

شرکت در دورههای آموزشی  MATLABو
شرکت در دوره آموزشی "اپراتوری کامپيوتر"  ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای ،سال 1376
سایر فعالیتهای حرفه ای:
نوازندگی ،آهنگسازی و تنظيم ( )Arrangementقطعات موسيقی
تعمير و عيبيابی کامپيوترهای شخصی
پياده سازی شبکه کامپيوتری با استفاده از سيستم عامل Microsoft Windows NT
فعالیتهای داوطلبانه:
عضويت در کميتهی تخصصی مديريت و اقتصاد انجمن فارغالتحصيالن دانشگاه صنعتی شريف به عنوان
قائممقام دبير
همکاری با مؤسسات خيريه
همکاری در اجرای کنگره بزرگ مديريت سالمت ،زمستان  ،1386پاييز 1387
همکاری در اجرای مسابقات بينالمللی روباتهای مينياب ،سال1381
عالقهمندیها و تواناییهای دیگر:
کارآفرينی و ايجاد واحدهای جديد ،توسعهی کسبوکار
مديريت استراتژيک
مديريت بازاريابی و ارتباط با مشتريان
مديريت فروش
تجارت الکترونيکی ()E-Commerce
مديريت مالی و سرمايهگذاری
کار تيمی
فعاليتهای اجتماعی
روانشناسی
شنا ،دوچرخه سواری ،تنيس روی ميز ،پيادهروی
اينترنت
موسيقی ،سينما و تئاتر
طراحی و گرافيک
مراجع:
موجود در صورت نياز
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