بسمهتعالی

رزومه*:

سید هادی فرحزادی
مشاور و مدرس طراحی و توسعه سازمان و مدیریت
دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی

Web Site: http://www.farahzadi.com
E-Mail:
s.h.farahzadi@gmail.com
Twitter:
@SHF83
Instagram: S_HADI_FARAHZADI
Cell: 0912 262 2973



عناوین و عضویتها


داور مقاالت علمی گردهمایی ساالنه فرهنگستان مدیریت آمریکا()Academy of Management



عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران



عضو انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری



ارزیاب جایزه ملی تعالی سازمانی (سازمان مدیریت صنعتی)



داور جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر ملی (وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)



داور جشنواره امتنان از کارگران و گروههای کار نمونه کشوری (وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)



ارزیاب مصاحبهگر حرفهای منابع انسانی (سازمان مدیریت صنعتی -مرکز ارزیابی و ارتقا شایستگیهای مدیران)



مدرس و مشاور سازمان مدیریت صنعتی



مدرس دورههای MBA



زمینههای تخصصی


طراحی ،ایجاد و توسعه سازمان



توسعه مدیران و رهبران



مدیریت نوآوری و کارآفرینی



مدیریت منابع انسانی



مدلهای کسب و کار

* به روز رسانی :خرداد ماه 1396
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سوابق تحصیلی





دکتری :دانشجو مدیریت کارآفرینی-گرایش کسب و کار جدید ،دانشگاه تهران  - 1391اکنون



کارشناسی ارشد :مدیریت کارآفرینی-گرایش کسب و کار جدید ،دانشگاه تهران 1390-1387



کارشناسی :مهندسی برق-الکترونیک ،دانشگاه آزاد اسالمی-واحد کرج 1384-1380



دبیرستان :نمونه مردمی شهید رجایی ،کرج 1380-1376

سوابق استخدامی
 1394تاکنون

گروه توسعه مدیریت نشا


عضو هیئت موسس و شورای سیاستگذاری



مجری پروژههای توسعه سرمایههای انسانی
1388-1392

شرکت مهاد صنعت شرق


معاونت پشتیبانی و فناوری اطالعات (واحدهای سازمانی زیر مجموعه :اداری و منابع انسانی؛ فرایندها و سیستمها؛ )IT



مشاور مدیر عامل در حوزه مدیریت نوآوری و توسعه محصول جدید



مشاور مدیر تحقیق و توسعه در حوزه مدیریت توسعه محصول جدید

شرکت رایمند بنیان فردا (رایبن)


سهامدار (ایجاد کسب و کار)



مدیرعامل

1385-1389

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران


کارشناس واحد نظارت و ارزیابی



کارشناس واحد مطالعات راهبردی



امریه خدمت سربازی

شرکت مهاد صنعت شرق (همکاری پروژه ای)

1384



کارشناس تحقیق و توسعه الکترونیک و نرم افزار



برنامه نویسی ( C, C++و سیستمهای میکروکامپیوتری)



کارشناس طراحی و ساخت سیستم های

Embedded

شرکت اتوماسیون سبز


1385-1386

1383

مسئول تحقیق و توسعه سیستمهای الکترونیکی

شرکت اکسون کنترل (همکاری پروژه ای)

1383
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کارشناس تحقیق و توسعه الکترونیک و نرم افزار

شرکت ابداع گران عصر (همکاری پروژه ای)


1383

کارشناس تحقیق و توسعه الکترونیک و نرم افزار

شرکت تاپوصنعت (همکاری پروژه ای)




1381

کارشناس تحقیق و توسعه الکترونیک و نرم افزار

سوابق مشاورهای

سال

نام سازمان

عنوان طرح

نقش در طرح

1396

کانون تبلیغات و آگهی پیک برتر

شناسایی استعدادهای حرفهای و مدیریت

 -مجری ،طراح و سرارزیاب

1395

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

توانمندسازی

پزشکی

بیمارستانهای ایران

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

کانون ارزیابی و توسعه مدیران

ارزیابان

اعتباربخشی

ملی

 مجری بخش طراحی مدل شایستگی ومحتوای آموزشی
مجری بخش آموزش و ارزیابی مدرس و مصاحبهگر(مجری :سازمان مدیریت صنعتی)

1395

OEID

1394

شرکت پرداخت الکترونیک سامان(سپ)

1394

شرکت نقش اول کیفیت(ناک)

 طراح ،مصاحبهگر و سرارزیاب(مجری :سازمان مدیریت صنعتی)

ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی

ارزیاب تعالی سازمانی

(دوره سیزدهم)
کانون ارزیابی و توسعه مدیران

زیر مجموعه همراه اول

 طراح ،مصاحبهگر و ارزیاب(مجری :سازمان مدیریت صنعتی)
 -مصاحبهگر و ارزیاب

1394

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کانون ارزیابی و توسعه مدیران و کارشناسان

1394 -1393

شرکت عالیفرد(سنایچ)

مربی برنامه یادگیری مبادلهای(بخشی از برنامه

 -مربی و مدرس

توسعه مدیران ارشد)

(مجری :سازمان مدیریت صنعتی)

 -1393تاکنون

کانون تبلیغات و آگهی پیک برتر

مشاور هیئت مدیره در امور توسعه سازمان و

 -مجری و مشاور ارشد

سرمایهی انسانی

 -طراحی مدل شایستگی؛ و طراحی و

1393

شرکت سامان ماهواره

1393

هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی

 مربی تدوین برنامه توسعه فردی(مجری :سازمان مدیریت صنعتی)

اجرای کانون ارزیابی استخدام مدیر
منابع انسانی
 طراحی و اجرای برنامه توسعه رهبری مرشد و مربیارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی(دوره ارزیاب تعالی سازمانی
دوازدهم)
طراحی و استقرار واحدهای کسب و کار

 -مشاور ارشد
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خاورمیانه (میدکو)
طراحی و اجرای کانون ارزیابی معاونین و

 -همکاری در طراحی مدل شایستگی

1393 - 1393

راه آهن ج.ا.ا.

مدیران

 -ارزیاب کانون ارزیابی

1392-1393

پژوهشکده غذایی سینا

1392-1394

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر طراحی و اجرای برنامه ی توسعه رهبری

 -مشاور و مدرس(مجری :سازمان

سیرجان

مدیریت صنعتی)

(مجری :سازمان مدیریت صنعتی)
استقرار و ایجاد سازمان

 -مشاور ارشد

 مربی تدوین برنامه توسعه شخصیمدیران
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری

1392

توسعه و بهبود مدل کسب و کار میادین

تهران

 همکار (مجری :شرکت طرح نواندیشان)

1392-1393

دانشگاه صنایع و معادن

استراتژی ملی صنعت فروآلیاژ تهران

 -عضو تیم راهبری و مشاور

 -1389تاکنون

شرکت مهاد صنعت شرق

مشاور مدیرعامل در امور توسعه سازمان و

 -طراح و مجری برگزاری برنامه های

سرمایهی انسانی

توسعه سازمان و مدیران
 مصاحبه استخدامی و برگزاریآزمونهای استخدامی
 طراحی و برگزاری کانون ارزیابیمدیران فنی-عملیاتی

1392 -1391

شرکت ارتباطات ربیع کوثر

طرح جامع توسعه و باز طراحی سازمان

 -مجری

1392 -1390

شرکت اکسون کنترل

مشاور مدیر عامل در حوزه توسعه سازمانی

 -مجری

1391

شرکت مهاد صنعت شرق

طراحی فرایند جذب نیروی انسانی و ابزارهای

 -مجری

1390-1391

شورای اسالمی شهر کرج

1391

شرکت ایران ترانسفو

ارزیابی آن
عارضه یابی استقرار سیستم اتوماسیون

 -مشاور عالی شورای شهر کرج

شهرداری کرج
طراحی مدل شایستگی و ارزیابی مدیران میانی

 -ارزیاب کانون ارزیابی (مجری:

و تدوین برنامه توسعه افراد

سازمان مدیریت صنعتی)

1388-1390

شرکت مهاد صنعت شرق

بهبود فرایند توسعه محصول جدید

 -مجری

1388

شرکت اکسون کنترل

توسعه سازمانی

 -مجری



سوابق تدریس

عنوان دوره

مدت

برگزارکننده و محل دوره

(ساعت)

تصمیمگیری برای مدیران

16

شرکت آریاساسول 1396 -

مصاحبهگری حرفهای در کانونهای ارزیابی

8

شرکت ایساکو 1395 -

ارزیابی عملکرد موفق

16

گروه توسعه مدیریت نشا 1395 -

مهارتهای تفکر برای مدیران

100

کانون آگهی و تبلیغات پیک برتر1395-
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کارآفرینی سازمانی

16

دانشگاه کاشان (کارکنان) 1395 -

مهارت تفکر استداللی

5

وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 1395 -

تفکر نقادانه برای مدیران

6

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران1395-

اردوی نگاهی به خود و چشمانداز پردازی فردی

20

هیئت مدیره کانون آگهی و تبلیغات پیک برتر1395-

سمینار تدوین برنامه توسعه فردی

3

سازمان مدیریت صنعتی – پروژه کانون ارزیابی و توسعه شرکت نقش اول

زیست سازمانی

20

کانون آگهی و تبلیغات پیک برتر1395-

مدیریت خشم در محیط کار

8

شرکت سمات(بانک توسعه تعاون)1394-

تفکر استراتژیک – کارشناسی ارشد

21

دوره  MBAدانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران1394-

اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی

60

کانون آگهی و تبلیغات پیک برتر1394-

فرایند استخدام و مصاحبه استخدامی رفتار محور  +کارگاه

24

کانون آگهی و تبلیغات پیک برتر1394-

طراحی سازمان – کارشناسی ارشد

21

دوره  MBAدانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران1394-

کارآفرینی – کارشناسی ارشد

32

سازمان مدیریت صنعتی (زنجان)  -دوره  – MBAزمستان 1393

کارآفرینی در بستر فناوری اطالعات  -کارشناسی ارشد

32

دانشگاه کاشان – دانشکده مدیریت و اقتصاد – گروه کارآفرینی1393-4 ،

تئوری های پیشرفته مدیریت و سازمان – کارشناسی ارشد

32

دانشگاه کاشان – دانشکده مدیریت و اقتصاد – گروه کارآفرینی1393-4 ،

مهارتهای ارایه موفق

32

سازمان مدیریت صنعتی – پروژه توسعه رهبری شرکت صنعتی معدنی گل

بسته یادگیری مبادلهای در حوزه مهارتهای تصمیم گیری

32

تئوریهای پیشرفته کارآفرینی – کارشناسی ارشد

32

دانشگاه کاشان – دانشکده مدیریت و اقتصاد – گروه کارآفرینی1392-3 ،

آموزش کارآفرینی  -مربیان درس کارآفرینی هنرستانهای فنی و

16

اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

کیفیت1395-

شرکت مهاد صنعت شرق1392 -

گهر – ( 1393چهار دوره -هر دوره  4ساعت)
شرکت صاایران(-چهار دوره -هر دوره  4ساعت)1395-
سازمان مدیریت صنعتی – پروژه توسعه رهبری شرکت صنعتی معدنی گل
گهر 1393 -

با همکاری دانشگاه خزر محمود آباد1392 ،

حرفهای و کاردانش
طراحی مدل کسب و کار و نوآوری در مدل کسب و کار

15

سازمان مدیریت صنعتی  -دوره  MBAاختصاصی شرکت رهنما 1392 -

برونسپاری – کارشناسی ارشد

5

سازمان مدیریت صنعتی  -دوره  MBAاختصاصی شرکت رهنما 1392 -

کارآفرینی – کارشناسی ارشد

32

سازمان مدیریت صنعتی(کرج)  -دوره  – MBAبهار 1392

مدیریت نوآوری و کارآفرینی – کارشناسی ارشد

8

سازمان مدیریت صنعتی  -دوره  MBAاختصاصی شرکت رهنما 1391 -

مدیریت نوآوری

8

شرکت فجر ارتباط 1391 -

نوآوری و کارآفرینی

16

کانون فارغ التحصالن دانشگاه آزاد

مدیریت نوآوری و نوآوری باز  -برای شرکتهای دانش بنیان

10

سازمان فنی و حرفهای و گروه آموزشی دانش آفرینان1391 ،

مبانی مدیریت نوآوری

16

شرکت مهاد صنعت شرق1390 ،

مبانی کارآفرینی

72

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان (زیر نظر دانشگاه صنعتی شریف)1388 ،

برای هیئت علمی دانشگاه های منطقه (2استان اردبیل) 1391
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دوره های  72ساعته کارآفرینی  -مصوب وزارت کار

100

اداره کار و شهرداری تهران و کرج( 1388 ،پنج دوره)

کارآفرینی

20

دانشگاه علمی کاربردی شرکت داروگر (کرج)1388 ،

مبانی کارآفرینی (کارشناسی)

20

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران1389 ،

مدیریت نوآوری و توسعه محصول جدید (کارشناسی ارشد)

32

تشخیص فرصت های کارآفرینانه (کارشناسی ارشد)

32

الگوهای تصمیمگیری کارآفرینان (کارشناسی ارشد)

32

«مهندس کارآفرین» برای فارغ التحصیالن رشتههای مهندسی

80

دستیار استاد (دکتر رضا زعفریان)
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران1389 ،
دستیار استاد و تدوین محتوا (دکتر منوچهر انصاری)
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران1388 ،
دستیار استاد و تدوین محتوا (دکتر جهانگیر یداللهیفارسی)
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران1387 ،
دستیار استاد و تدوین محتوا (دکتر نرگس ایمانی پور)
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران1389 ،
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران1388 ،
مجموع ساعات تدریس



863

سایر سوابق اجرایی


رئیس کمیته ارزیابی تخصصی بخش خدمات بیست و ششمین جشنواره امتنان از کارگران و گروههای کار نمونه
کشور ،وزارت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی1393 ،



مشاور عالی شورای اسالمی شهر کرج در حوزه پیادهسازی طرح جامع اتوماسیون شهرداری کرج1392-1390 ،



رییس کمیته متناظر استانداردهای بینالمللی برق و الکترونیک خودروهای جادهای  ISOدر ایران ،مؤسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران1390 ،



رئیس کمیسیون تدوین چهار عنوان استاندارد ملی در حوزه خودرو(شمارههای  10275 ،8700-4 ،8700-3و ،)10276
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران1385 ،



سوابق آموزشی


آموزش تخصصی :پرورش ارزیاب جایزه ملی تعالی سازمانی ،سازمان مدیریت صنعتی-مرکز تعالی سازمانی1393 ،



آموزش تخصصی :پرورش ارزیاب حرفه ای منابع انسانی( ،)ICPA-3سازمان مدیریت صنعتی -مرکز ارزیابی و ارتقای
شایستگی های مدیران1390 ،



کارگاه :آشنایی با ® ،Microsoft SharePointشرکت فاوا صنعت1390 ،



کارگاه :آشنایی با نرمافزار تحلیل دادههای کیفی(® ،)QSR Nvivoپژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران1390 ،



دوره :آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی ،مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران1389 ،



کارگاه :روشهای تحقیق کیفی ،دانشگاه تهران-دانشکده کارآفرینی (ارایه دهنده :استاد دکتر عباس بازرگان)1387 ،



دوره آموزشی :آشنایی با  ISO9001-2000و الزامات آن ,شرکت کیفیت گرا1383 ,

www.farahzadi.com

صفحه  6از 9

رزومه :سید هادی فرحزادی



زبان


دیپلم زبان :دیپلم  ،ESLموسسه زبان ادیب کرج1379 ،



) IELTS (Academicبا امتیاز )1389( 7.0



تجربیات آکادمیک (در حوزه مدیریت و کارآفرینی)


افتخار :رتبه اول کد رشته قبولی دکترا – دانشگاه تهران



افتخار :رتبه اول فارغالتحصیالن کارشناسی ارشد دانشکدهی کارآفرینی دانشگاه تهران  ،با معدل 19,44



افتخار :رتبه  38کنکور کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی1387 ،



مدرس :دورههای متعدد برای مدیران سازمانها



مدرس :گروه کارآفرینی -دانشکده مدیریت و اقتصاد – دانشگاه کاشان ،مقطع کارشناسی ارشد ،درسهای تئوری-
های پیشرفته کارآفرینی ،تئوریهای پیشرفته مدیریت ،کارآفرینی در بستر فناوری اطالعات 1392-93



دستیار استاد :دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ،درس مبانی کارآفرینی ،استاد دکتر رضا زعفریان،
1389



دستیار استاد و تدوین محتوا :دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،درس مدیریت نوآوری و توسعه محصول جدید(در
سطح کارشناسی ارشد) ،استاد :دکتر منوچهر انصاری1389 ،



دستیار استاد :دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ،درس تشخیص فرصتهای کارآفرینانه(در سطح کارشناسی ارشد)،
استاد :دکتر جهانگیر یداللهیفارسی1388 ،



دستیار استاد :دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ،درس الگوهای تصمیمگیری کارآفرینان(در سطح کارشناسی
ارشد) ،استاد :دکتر نرگس ایمانیپور1387 ،



تدوین محتوای دوره :دوره «مهندس کارآفرین» برای تازه فارغالتحصیالن رشتههای مهندسی1388 ،



مقاله(کتاب)« :نیاز به استقالل» ،دانشنامه کارآفرینی ،بنیاد دانشنامه نگاری -موسسه کار – دانشکده کارآفرینی( ،در
همکاری با دکتر محمدحسن مبارکی) 1387



مقاله(کنفرانس  " Collaborative Knowledge Management, as an Accelerator of Entrepreneurship " :)ISIدر
دهمین کنفرانس اروپایی مدیریت دانش ((

10th European Conference on Knowledge Management

 ،)(ECKM09ایندکس شده در (،ISIدر همکاری با دکتر نرگس ایمانیپور) 1388


پروژه کارشناسی ارشد« :شناسایی شایستگیهای سازمانی برای نوآوری باز» ،استاد راهنما :دکتر رضا زعفریان ،استاد
مشاور ،Dr. Isabel Ramos :نمره ارزیابی1390 ،19,75:



داوری علمی :مقاالت دانشنامه کسب و کار خانگی ،بنیاد دانشنامه نگاری ایران و دانشکده کارآفرینی دانشگاه
تهران1392-



داوری علمی :فصلنامه علمی و پژوهشی توسعه کارآفرینی ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران1393-
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داوری علمی :گردهمایی ساالنه فرهنگستان مدیریت آمریکا(2014-)Academy of Management



داوری علمی :گردهمایی ساالنه فرهنگستان مدیریت آمریکا(2016-)Academy of Management



مقاله« :تفکر طراحی ،پاردایمی نو در توسعه قابلیتهای سازمانی» ،مجله علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر،
شماره 1393 ،270



مقاله« :بازیوارسازی در برنامههای توسعه رهبری» ،مجله علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر ،شماره 1394 ،271



مقاله« :طراحی سازمان برای شفافیت» ،مجله علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر ،شماره 1394 ،273



مقاله « :آنچه پیش از برنامههای توسعه رهبری باید تدبیر کرد ،».مجله علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر ،شماره
1394 ،274



مقاله« :هفت هشدار برای راهاندازی یک استارت آپ موفق ،».مجله علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر ،شماره
1394 ،276



مقاله سمینار« :بررسی محیط کسب و کار از دیدگاه کارآفرینان صنعت فروآلیاژ ایران» ،دومین همایش بهبود محیط
کسب و کار ایران(دانشگاه تهران و وزارت امور اقتصاد و دارایی)1394 ،



مقاله سمینار« :مطالعه خلق سازمان جدید با رویکرد طراحیپژوهی» ،چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی
در مدیریت و حسابداری(دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس)1395 ،



تجربیات آکادمیک (در حوزه مهندسی برق)


مقاله(کنفرانس ملی) :ارائه روشی برای مدل سازی عملکرد رباتها با استفاده از روش  ،OOADکنفرانس سراسری
کامپیوتر – دانشگاه فردوسی مشهد1381 ،



افتخار :دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج1382 ،



ارائه کارگاه آموزشی« :معرفی اجمالی  FPGAو  ،»VHDLدانشکده فنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج1382 ،



مقاله(مجله داخلی)« :تاخیر زمانی در سیستم های کنترل و روش  ،»Smithمجله اندیشه فنی ،دانشکده فنی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد کرج1383 ،



ارائه کارگاه آموزشی« :معرفی شبکه های صنعتی و  ،»Modbusدانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد کرج1384 ،



پروژه کارشناسی" :

Design and implementation of an industrial Modbus data acquisition and process,

 ،"Network & Devicesدانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد کرج1384 ،



مهارتها و شایستگیهای عمومی


مهارتها و شایستگیهای اجتماعی
o

روحیه تیمی

o

تعامل با محیطهای چند فرهنگی

o

دلسوز و یاری دهنده
www.farahzadi.com
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توانمندیها و شایستگیهای سازمانی
o

رهبری

o

مربیگری و مرشدی

o

تصمیمسازی استراتژیک

مهارتهای رایانهای
o

تسلط بر ابزارهای ™Microsoft Office

o

آشنایی با برنامه نویسی به زبانهای  C++ ،Cو Visual Basic

o

راهاندازی وبسایتهای اینترنتی بر مبنای ®MODx® ،Moodle® ،WordPress® ،WIKI®, Tomato Cart

آشنایی با حوزه نرمافزارهای متن باز

www.farahzadi.com

صفحه  9از 9

