رزومه :سید هادی فرحزادی

سید هادی فرحزادی
عامل ،مشاور و مدرس توسعه سازمان و مدیران
عضو هیئت علمی و مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی
Web Site: http://www.farahzadi.com
E-Mail: s.h.farahzadi@gmail.com
Twitter: @SHF83
Instagram: S_HADI_FARAHZADI
Cell: 0912 262 2973

حوزهی تجربه و تخصص:
•

توسعه سازمانی (:)Organization Development
o

مشاوره و تسهیلگری در طرحریزی ،طراحی و پیادهسازی فرایندهای توسعه و تحول سازمان ،مبتنی بر توسعه سرمایههای انسانی؛

 oرهبری و هدایت سازمانها و تیمهای کاری در شرایط دشوار تغییر و تحول سازمانی (به عنوان عامل تغییر)؛
o

شناسایی و حل مسالههای سازمانی از طریق تحلیل دادههای زمینهای با رویکرد دیزاین (تفکر طراحی)؛

 oمربیگری و منتورینگ مدیران در مسیر توسعه فردی و تعالی سازمانی؛
o

مشاوره و تدریس در حوزه طراحی و توسعه سازمانها ،با تاکید بر ابعاد انسانی و استراتژیک؛

o

طراحی و اداره برنامههای آموزشی مساله محور با هدف ارتقای توان تیمهای سازمانی برای رویارویی قدرتمندتر با چالشهای تغییر؛

o

طراحی و اجرای کانونهای ارزیابی و توسعه.

تحصیالت:
•
•
•

دکتری ( :)Ph.D.مدیریت کارآفرینی-گرایش کسب و کار جدید ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد ( :)M.S.مدیریت کارآفرینی-گرایش کسب و کار جدید ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
کارشناسی ( :)B.S.مهندسی برق-الکترونیک ،دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسالمی-واحد کرج

سوابق اجرایی:
•

عضو هیئت علمی و مشاور ارشد ( )Senior Partnerدر پروژههای توسعه سازمان و مدیران ،سازمان مدیریت صنعتی ( -1398تاکنون)

•

مدیر علمی برنامه پرورش مشاوران حرفهای مدیریت ایران (شمسا) ،سازمانی مدیریت صنعتی ( -1399تاکنون)

•

مدیر علمی آکادمی پرورش ارزیاب کانونهای ارزیابی و توسعه ،سازمانی مدیریت صنعتی ( -1399تاکنون)

•

مدیر گروه آموزشی رهبری و سازمان ،آکادمی دریایی سیراف -1399( ،تاکنون)

•

مسئول توسعه کسب و کار مشاوره مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمان ،سازمان مدیریت صنعتی ()1399 -1398

•

مدیرعامل سازمان فروش گروهشرکتهای برتر (پیک برتر) با ماموریت بازآفرینی و بازمهندسی سازمان فروش با بیش از  700نفر
پرسنل ()1397-1396

•

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

•

عضو (مشاور ارشد) هیئت مدیره گروه شرکتهای برتر ()1397-1396
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•

عضو هیئت موسس و مدیر پروژههای مشاوره مدیریت در گروه توسعه مدیریت نشا ()1396-1394

•

معاونت پشتیبانی و فناوری اطالعات شرکت مهاد صنعت شرق ()1392-1388

•

همبنیانگذار و مدیرعامل شرکت رایمند بنیان فردا ()1388-1385

•

پایهگذار و مدیر واحد توسعه محصول جدید در شرکت اتوماسیون سبز ()1386-1384

حوزهها و پروژههای تجربه شده:
(با توجه به تعدد پروژهها ،به ذکر عناوین کلی آنها اکتفا شده است).
• ارایه خدمات مربیگری و منتورینگ برای توسعه سازمان به مدیران ارشد؛
•

تدوین نقشه راه توسعه سازمانی؛

•

طراحی و اجرای برنامههای توسعه و تحول کسب و کار؛

•

طراحی و اجرای برنامههای توسعه رهبری؛ مدیریت استعداد و جانشینپروری؛

•

طراحی و اجرای برنامههای انتخاب و جذب مدیر؛

•

مشاوره در طراحی سازمان و ایجاد واحدهای جدید سازمانی؛

•

طراحی و راهاندازی کانون ارزیابی توسعه مجازی (به صورت )Online؛

•

طراحی و راهاندازی کانونهای ارزیابی داخل سازمانی؛

•

همکاری در کانونهای ارزیابی به عنوان طراح ،سرارزیاب ،ارزیاب ،مصاحبهگر و بازخوردهنده؛

•

مشارکت در پروژههای توسعه مدیران به عنوان مدرس ،تسهیلگر ،مربی و منتور؛

•

همکاری با جایزه ملی تعالی سازمانی به عنوان ارزیاب حرفهای؛

•

عارضهیابی سازمانی با رویکرد منابع انسانی.

برخی سازمانهایی که در حوزه مشاورهای و پروژههای مختلف با آنها همکاری داشتهام:
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سوابق آموزشی
حوزههای تدریس:
 -1توسعه مهارتهای نرم رهبری و مدیریت :متمرکز بر مهارتهای تفکر ،تصمیمگیری و حل مساله

-

یادگیری :هنر تامل در تجربیات

-

توسعه فردی :نگاهی به خود و چشمانداز پردازی فردی

-

مهارتهای تفکر (تفکر خالق ،تفکر انتقادی و تفکر طراحی)

-

مهارتهای تصمیمگیری

-

رویکرد طراحی (دیزاین) به حل مساله

 -2توسعه و تحول سازمان :متمرکز بر توسعه سازمانی با رویکرد کارآفرینانه

-

توسعه و تحول سازمان

-

مدیریت استراتژیک پیشرفته

-

توسعه کارآفرینی سازمانی

-

تصمیمگیری کارآفرینانه

 -3ارزیابی و توسعه سرمایههای انسانی :متمرکز بر پرورش ارزیاب و مربی

-

طراحی و اجرای کانونهای ارزیابی و توسعه

-

مصاحبهگری حرفهای در کانونهای ارزیابی

-

طراحی و اجرای برنامههای توسعهی رهبری موفق

برخی موسسات آموزشی و دانشگاههایی که با آنها همکاری داشتهام:
•

سازمان مدیریت صنعتی (دورههای عالی و دورههای تخصصی)

•

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (دوره  MBAغیر حضوری)

•

آموزشهای آزاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ( MBAو  DBAآزاد)

•

آموزشهای آزاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ( MBAو  DBAآزاد)

•

دانشگاه کاشان (دوره کارشناسی ارشد)

•

دانشگاه شاهد (دوره کارشناسی ارشد)

•

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی (دوره کارشناسی ارشد)

•

دانشگاه خوارزمی (دوره کارشناسی ارشد)

•

گروه توسعه مدیریت نشاء (دورههای تخصصی)

•

آکادمی دریایی سیراف ( MBAو  DBAآزاد)
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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 سابق جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر ملی (وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)؛

•

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

•

مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی؛

•

مدرس دورههای  DBAو  MBAسازمان مدیریت صنعتی؛

•

استاد مدعو گروه کارآفرینی دانشگاه خوارزمی؛

•

استاد مدعو دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی؛

•

استاد مدعو گروه کارآفرینی دانشگاه شاهد؛

•

مدیر گروه مدیریت و رهبری و استاد ،آکادمی دریایی سیراف.

سایر سوابق:
•

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  ،)10276مؤسسه استاندارد
و تحقیقات صنعتی ایران1385 ،

سوابق دانشگاهی و آثار:
•

افتخار :رتبه اول کد رشته قبولی دکترا – دانشگاه تهران

•

افتخار :رتبه اول فارغالتحصیالن کارشناسی ارشد دانشکدهی کارآفرینی دانشگاه تهران  ،با معدل 19.44

•

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

•

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
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•

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 ،

•

مقاله« :سازماندهی کسب و کار جدید :چه فعالیتهای پیشسازمان را ایجاد میکنند؟» ،مجله علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی1398 ،

•

پروژه کارشناسی ارشد« :شناسایی شایستگیهای سازمانی برای نوآوری باز» ،استاد راهنما :دکتر رضا زعفریان ،استاد مشاور:

Dr.

 ،Isabel Ramosنمره ارزیابی1390 ،19.75:
•

رساله دکتری« :طراحی پیشسازمان برای کسب و کار اینترنتی جدید با رویکرد طراحیپژوهی» ،استاد راهنما :دکتر کامبیز طالبی،
1397

•

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-

•

داوری علمی :گردهمایی ساالنه فرهنگستان مدیریت آمریکا( 2014-)Academy of Managementو  2016و 2018
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