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 سید هادی فرحزادی   
 

Web Site: http://www.farahzadi.com 
E-Mail: s.h.farahzadi@gmail.com 

Twitter: @SHF83 
Instagram: S_HADI_FARAHZADI 

Cell: 0912 262 2973 

 : های تجربه و تخصصحوزه
 های انسانی و استراتژیک؛، به خصوص در زمینههاطراحی و توسعه سازمان و تدریس در حوزه مشاوره •

 ؛به عنوان عامل تغییر() های کاری در شرایط دشوار تغییر و تحول سازمانیتیمها و سازمانایت و هدرهبری  •

 خالقانه؛ ای با رویکردهای زمینههای سازمانی از طریق تحلیل دادهشناسایی و حل مساله •

 سازمانی؛ تعالی فردی وتوسعه در مسیر گری و منتورینگ مدیران مربی •

 ؛های تغییرویارویی قدرتمندتر با چالشهای سازمانی برای رتوان تیم یآموزشی مساله محور با هدف ارتقاهای برنامهاداره  •

 .های ارزیابی و توسعهطراحی و اجرای کانون •

 :تحصیالت
 گرایش کسب و کار جدید، دانشگاه تهران-دکتری: مدیریت کارآفرینی •

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

 واحد کرج -اسالمیالکترونیک، دانشگاه آزاد -کارشناسی: مهندسی برق •

 :اجراییسوابق 
 

نفر  500های برتر )پیک برتر( با ماموریت بازآفرینی و بازمهندسی سازمان فروش با بیش از شرکتمدیرعامل سازمان فروش گروه •
 (1397-1396پرسنل )

 (1397-1396عضو )مشاور ارشد( هیئت مدیره دانرو ) •

 (1397-1396های برتر )عضو )مشاور ارشد( هیئت مدیره گروه شرکت •
 (1396-1394) ای در گروه توسعه مدیریت نشاهای مختلف مشاورهعضو هیئت موسس و مدیر پروژه •
 (1392-1388) معاونت پشتیبانی و فناوری اطالعات شرکت مهاد صنعت شرق •
 (1388-1385) گذار و مدیرعامل شرکت رایمند بنیان فردابنیانهم •

 (1386-1384توسعه محصول جدید در شرکت اتوماسیون سبز )گذار و مدیر واحد پایه •
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  :های مشاورهپروژه
 ؛گر و بازخوردهندههای ارزیابی به عنوان طراح، سرارزیاب، ارزیاب، مصاحبههمکاری در کانون •
 ؛منتورگر، مربی و های توسعه مدیران به عنوان مدرس، تسهیلدر پروژه •

 ؛ای در طراحی سازمان و ایجاد واحدهای جدید سازمانیمشاوره •

 .ایهمکاری با جایزه ملی تعالی سازمانی به عنوان ارزیاب حرفه •

 
 ام:های مختلف با آنها همکاری داشتهای و پروژههایی که در حوزه مشاورهبرخی سازمان

 

           

           
           

 :های تدریس شدهدوره
 برخی از عناوین تدریس شده:

 آموزش در سازمان یاثربخش یابیو ارز تیریمد •

 یسازمان یتعال یمبان •

 ارتباطات موثر •

 و حل مساله یریگمیتصم •

 کیاستراتژ تفکر •

 رانیمد یتفکر برا یهامهارت •

 رانیمد ینقادانه برا تفکر •

 یتوسعه فرد یزیربرنامه •

 یفرد یانداز پردازبه خود و چشم ینگاه •

 یسازمان ستیز •

 یو سرپرست تیریمد یو مبان اصول •

 کار طیاسترس در مح تیریمد •

 یسازمان ینیکارآفر •

  ینیکارآفر •

 اطالعات یدر بستر فناور ینیکارآفر •

 ینیکارآفر شرفتهیپ یهایتئور •

 در مدل کسب و کار یمدل کسب و کار و نوآور یطراح •

 باز یو نوآور ینوآور تیریمد •

  دیو توسعه محصول جد ینوآور تیریمد •

  نانهیکارآفر یفرصت ها صیتشخ •

 نانیکارآفر یریگمیتصم یالگوها •

  یبرونسپار •

 یابیارز یهادر کانون یاحرفه یگرمصاحبه •

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://beeptunes.com/build/img/link-images/200x200.jpg&imgrefurl=https://beeptunes.com/&docid=6yCIcZ5IZIeYnM&tbnid=emGesiKP-8U8mM:&vet=10ahUKEwiWmtjTi6veAhVBsqQKHV_QBlAQMwgwKAAwAA..i&w=200&h=200&safe=active&bih=763&biw=1368&q=beep tunes&ved=0ahUKEwiWmtjTi6veAhVBsqQKHV_QBlAQMwgwKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjU58n34_7eAhWDxIUKHYF-CGwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.iranwatch.org%2Firanian-entities%2Fparto-turbine-blade-engine-and-manufacturing-company&psig=AOvVaw0QALA4FMdrKtbxWqygWLGb&ust=1543758760686185
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 عملکرد موفق یابیارز ررفتار محو یاستخدام و مصاحبه استخدام ندیفرا •

 سازمان یطراح •

 و سازمان  تیریمد شرفتهیپ یها یتئور •

 موفق هیارا یهامهارت •

 :هاعناوین و عضویت
 ؛(Academy of Management) داور مقاالت علمی گردهمایی ساالنه فرهنگستان مدیریت آمریکا •

 ؛عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران •
 ؛فناوریعضو انجمن ایرانی اخالق در علوم و  •

 ؛ارزیاب جایزه ملی تعالی سازمانی )سازمان مدیریت صنعتی( •

 ؛(یاجتماع رفاه و کار تعاون،داور سابق جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر ملی )وزارت  •

 .(یاجتماع رفاه و کار تعاون،های کار نمونه کشوری )وزارت داور سابق جشنواره امتنان از کارگران و گروه •

 :سایر سوابق اجرایی
 1392-1390، سازی طرح جامع اتوماسیون شهرداری کرجشورای اسالمی شهر کرج در حوزه پیاده مشاور عالی •

و تحقیقات صنعتی  در ایران، مؤسسه استاندارد ISOای المللی برق و الکترونیک خودروهای جادههای بیناستانداردمتناظر  رییس کمیته •
  1390ایران، 

 (، مؤسسه استاندارد10276و  10275، 8700-4، 8700-3های تدوین چهار عنوان استاندارد ملی در حوزه خودرو)شماره رئیس کمیسیون •
 1385و تحقیقات صنعتی ایران، 

 :سوابق دانشگاهی و آثار
 دانشگاه تهران –رتبه اول کد رشته قبولی دکترا : افتخار •

 19.44ی کارآفرینی دانشگاه تهران ، با معدل التحصیالن کارشناسی ارشد دانشکدهاول فارغرتبه : افتخار •

 1387کنکور کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی،  38رتبه : افتخار •

 

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

 1387دکتر محمدحسن مبارکی( 

در  "Collaborative Knowledge Management, as an Accelerator of Entrepreneurship " :(ISI)کنفرانس  مقاله •

(، ایندکس ECKM09) 10th European Conference on Knowledge Managementروپایی مدیریت دانش ))دهمین کنفرانس ا
 1388پور( ،)در همکاری با دکتر نرگس ایمانیISIشده در 

 .Dr، استاد راهنما: دکتر رضا زعفریان، استاد مشاور: «های سازمانی برای نوآوری بازشناسایی شایستگی»: پروژه کارشناسی ارشد •

Isabel Ramos:1390،  19.75، نمره ارزیابی 

 1392-مقاالت دانشنامه کسب و کار خانگی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران :داوری علمی •

 1393-فصلنامه علمی و پژوهشی توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران :داوری علمی •

 2014-(Academy of Managementایی ساالنه فرهنگستان مدیریت آمریکا)گردهم :داوری علمی •

 2016-(Academy of Managementگردهمایی ساالنه فرهنگستان مدیریت آمریکا) :داوری علمی •
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 1393، 270، مجله علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر، شماره «های سازمانیپاردایمی نو در توسعه قابلیت تفکر طراحی،» :قالهم •

 1394، 271، مجله علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر، شماره «های توسعه رهبریوارسازی در برنامهبازی» :مقاله •

 1394، 273، مجله علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر، شماره «شفافیت یبرا سازمان یطراح»: مقاله •

 1394، 274مجله علمی آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر، شماره  ،«.ردک تدبیر باید یرهبر توسعه یهابرنامه از پیش آنچه »: مقاله •

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

همایش بهبود محیط کسب و کار ، دومین «بررسی محیط کسب و کار از دیدگاه کارآفرینان صنعت فروآلیاژ ایران»: سمینار مقاله •

 1394ایران)دانشگاه تهران و وزارت امور اقتصاد و دارایی(، 

های کاربردی در مدیریت و ، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش«پژوهییطراح کردیرو با دیجد سازمان خلق مطالعه»: مقاله سمینار •

 1395حسابداری)دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرس(، 

 1397توسعه کارآفرینی، ی ، مجله علمی پژوهش«کنند؟یم جادیرا ا سازمانشیپ یهاتی: چه فعالدیکسب و کار جد یسازمانده» :مقاله •

 


