رزومه

هدیساداتحسینیفر

توانمندیهاوشایستگیهایحرفهای
 مشاور ارشد مدیریت در حوزههای استراتژی و بازاریابی
 مسئول دپارتمان مدیریت پروژه شرکت ایلیا
 توانایی مدیریت پروژه و رهبری تیم
 دارای تفکر سیستمی و تصویری
 متخصص در حوزه دارو و صنعت  FMCGایران
 دارای تجربیات در تعامالت بینالمللی و همکاری با
شرکتهای خارجی
 دارای مقاالت متعدد در حوزههای آکادمیک و کسبوکار
 عالقمند به فعالیت در حوزههای گوناگون مشاوره مدیریت
به خصوص حوزه استراتژی ،طراحی خدمات و بازاریابی

اطالعاتشخصی
متولدوساکنتهران
متولدآذر1365

تجربیاتکاری

مجرد

 شرکتایوانرایانپیام(جیبیت)ازدیماه 1397تاکنون
 oمدیرپروژه
 شرکتمشاورهمدیریتایلیا،تیرماه 1393تاکنون
 oمشاورارشدکسبوکار
 oمسئولدپارتمانمدیریتپروژهشرکتایلیا

تحصیالت
کارشناسارشدکارآفرینی

 موسسهنوینپژوهان،آبان 1390تاشهریور1393
 oکارشناسارشدمشاوره،مدیرواحدپژوهش
 شرکتبانیفرآیندمعماری،مرداد 1388تابهمن1389
 oکارشناسکنترلپروژه

نرمافزارومهارترایانهای
• Microsoft Office | Excel | PowerPoint
• SPSS Statistics
)• Decision Making (e.g. Expert Choice
• Lisrel
• Amos
• MS Project

اطالعاتتماس
09123662164
Hosseinifar.hoda@gmail.com

رزومه
هدیساداتحسینیفر
پروژههایکاری(کهدارایمستنداتوگزارشکاملهستند)
• پروژه عارضهیابی ،تدوین برنامه بازاریابی و صادرات در حوزه تجهیزات فنی و جوشکاری (فارسی) ،پائیز
 ،1397به عنوان مدیر پروژه
• پروژه بررسی موردی مدیریت استعداد و استارتاپها در سه کشور موفق اروپایی (فارسی) ،تابستان
 ،1397به عنوان مدیر پروژه

• پروژه تدوین مدل کسبوکار و برنامه مالی برای تاسیس شرکت در حوزه بانکداری باز (فارسی) ،تابستان
 ،1397به عنوان مدیر پروژه
• پروژه طراحی مدل کسبوکار اپلیکیشن در حوزه مخابرات (فارسی) ،بهار  ،1397به عنوان مدیر پروژه
• پروژه تحلیل صنعت ساختمان (انگلیسی) ،پاییز  ،1396به عنوان مشاور ارشد
• پروژه تحلیل بازار رنگ ایران (انگلیسی) ،زمستان  ،1395به عنوان مدیر پروژه
• پروژه تحلیل بازار موتورسیکلت ایران (انگلیسی) ،زمستان  ،1395به عنوان مشاور و تحلیلگر
• پروژه تحلیل بازار کترینگ ایران (انگلیسی) ،زمستان  ،1395به عنوان مشاور و تحلیلگر
• پروژه برنامهریزی استراتژیک شرکت خصوصی فعال در حوزه نفت و گاز (فارسی) ،زمستان  ،1395به عنوان
مشاور و تحلیلگر
• پروژه برنامهریزی استراتژیک برای بینالمللی سازی و صادرات محصوالت زیستفناوری ایران (فارسی)،
تابستان  ،1395به عنوان مشاور و پژوهشگر
• پروژه تحلیل بازار عسل طبیعی ایران (انگلیسی) ،تابستان  ،1395به عنوان مدیر پروژه
• پروژه تحلیل بازار خرده فروشی و فروشگاهی ایران (انگلیسی) ،تابستان  ،1395به عنوان مدیر پروژه
• پروژه برنامهریزی استراتژیک برای حضور مشتری در نمایشگاه  GITEXدوبی (فارسی) ،تابستان  ،1395به
عنوان مشاور و تحلیلگر
• پروژه تحلیل بازار و صنعت لبنیات بستهبندی شده ایران (انگلیسی) ،بهار  ،1395به عنوان مشاور و
تحلیلگر
• پروژه تحلیل صنعت تجهیزات پزشکی و داروخانه ایران (انگلیسی) ،زمستان  ،1394به عنوان مدیر پروژه
• پروژه تحلیل صنعت بیمارستان در ایران (انگلیسی) ،زمستان  ،1394به عنوان مدیرپروژه
• پروژه تحلیل مشتریان و رضایتسنجی مشتریان باشگاه ورزشی (فارسی) ،زمستان  ،1394به عنوان مشاور
و تحلیلگر
• پروژه تحلیل فضای کسبوکار خصوصی ایران و چشمانداز ده ساله (فارسی) ،پاییز  ،1394به عنوان مشاور
و مدیریت تیم اجرایی
• پروژه تحلیل صنعت رباتهای صنعتی ایران (انگلیسی) ،تابستان  ،1394به عنوان مشاور
• پروژه استقبال و برگزاری  Roadshowبرای شرکت آلمانی ،زمستان  ،1395به عنوان کارشناس ارشد در
هماهنگی برنامه های اجرایی
صفحه1

رزومه
هدیساداتحسینیفر
پروژههایکاری(کهدارایمستنداتوگزارشکاملهستند)
• پروژه تدوین دستورالعمل تشریفات سازمانی گروه بینالمللی آرمان زرین ایرانیان ،پاییز  ،1393به عنوان
مشاور و تحلیلگر در جهت تدوین فرآیندها
• پروژه برنامهریزی و مدیریت استراتژیک شرکت پیرامون سیستم قشم ،1392-1393 ،به عنوان
کارشناس ارشد مشاوره در دو فاز بررسی وضعیت موجود و عارضه بابی سازمان و ایجاد فرهنگ استراتژیک
• پروژه برنامهریزی و مدیریت استراتژیک مجتمع شهید مهدوی ،زمستان ،1392به عنوان کارشناس مشاوره
در فاز اول بررسی وضعیت موجود و عارضه بابی سازمان
• مطالعات بازار میزان استفاده کنندگان از کاغذ دیواری ،پاییز  ،1392به عنوان کارشناس ارشد مشاور
• شناسائی و طراحی شاخص های ارزیابی بهره وری در بنیاد مسکن ،تابستان ،1392به عنوان کارشناس مشاور
در فاز طراحی شاخص های بهره وری
• برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران در شعبات بانک پارسیان،1392-1391 ،به عنوان کارشناس اجرایی
• برگزاری دوره آموزشی تربیت پژوهشگردر دانشگاه امام صادق (ع)،1392-1391 ،به عنوان کارشناس
اجرایی
• مطالعات امکانسنجی اقتصادی طرح انتقال و توسعه واحد فرآوری محصوالت پروتئینی ،1392 ،به عنوان
کارشناس مشاور در امکان سنجی اقتصادی
• پروژه عوامل موثر بر موفقیت و رشد شرکت های دانش بنیان ،1391 ،به عنوان کارشناس پژوهش و
تحلیلگر
• پروژه بررسی کارآفرینی در گردشگری الکترونیک به روش SWOTدر ایران ،1391 ،به عنوان کارشناس
پژوهش و تحلیلگر

صفحه2

رزومه
هدیساداتحسینیفر
سوابقتحصیلی
کارشناسیارشد:دانشگاهتهران
کارآفرینیگرایشMBA
موضوعمقاله:مقرراتکسبوکاروتأثیرآنبرتولیدناخالصداخلیکشورها
استادراهنما:دکترمرتضیاکبری
معدل18.93:
کارشناسی:دانشگاهارشاددماوند
مدیریتصنعتی
موضوعپایاننامه:فرآیندهایمدیریتارتباطبامشتری
استادراهنما:مهندسعلیرضاترکاشوند
معدل17.90:

دورههاوگواهینامهها
• کارگاه آموزشی عقود جدید بانکداری مشارکتی ،سال  ،1393سلسله سمینارهای نقد و بررسی
قوانین ،مقررات و نظام بانکداری ایران با رویکرد اسالمی.
• دوره تخصصی ارتقاء مهارتهای مدیران ،سال ،1391سازمان مدیریت صنعتی
• مدیریت هزینه پروژه ،سال  ،1390مدیریت سرآمد ایرانیان
• تربیت کارشناس کنترل پروژه ،سال  ،1389جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف
• مهارتهای  ،ICDLسال  ،1384آموزشگاه امجدی
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صفحه3

