رزومه
شایستگیهای حرفهای








سعید باباخانی

مشاور در حوزه توسعه سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک
طراح مدل و برنامه کسب و کار
توانایی مدیریت پروژه و رهبری تیم
دارای تفکر سیستمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دارای تجربه تعامالت بینالمللی و همکاری با شرکتهای خارجی
مشتاق به کمک به پیشرفت اطرافیان

تجربیات کاری
 شرکت مشاوره مدیریت ایلیا ،اسفند  1392تا کنون
مشاور کسبوکار
 خانه اندیشمندان علوم انسانی کشور ،آذر  1394تا کنون
عضو اصلی کارگروه مدیریت
 مدرس آزاد دورههای کسب و کار در موسسات و دانشگاهههای
مختلف
عضو اصلی کارگروه مدیریت
 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی دانشگاه زنجان
عضو اصلی تیم ساماندهی منابع انسانی دانشگاه

تحصیالت

اطالعات شخصی

ملیت :ایرانی

دارای کارت پایان خدمت

تماس
09196747723

ایمیل

 کارشناسی ارشد :دانشگاه عالمه طباطبائی
مدیریت بازرگانی گرایش تحول سازمانی
استاد راهنما :دکتر دهقانان
 کارشناسی :دانشگاه سراسری زنجان
مدیریت بازرگانی

مهارت های رایانه ای
• Microsoft Office / Excel / PowerPoint
• SPSS Statistics
• MS Project

saeidbabakhani.atu@gmail.com
babakhani@ilia-corporation.com

آدرس

تهران ،خیابان نلسون ماندال (جردن)،
جنب پارک صبا ،خیابان پیروز ،پالک 3

زبان خارجه
Farsi: Native
English: Professional
Turkish: Professional

رزومه
سعید باباخانی
پروژههای کاری
• پروژه طراحی مدل کسبوکار یک پلتفرم جامع برای فعاالن حوزه استارتآپی ایران (فارسی)،
تابستان  ،1396به عنوان مشاور و تحلیلگر
• پژوهشی در خصوص وضعیت بازار و صنعت فینتک در ایران (انگلیسی) ،پاییز  ،1395به عنوان
پژوهشگر و تحلیلگر

• پروژه تحلیل بازار خرده فروشی و فروشگاهی ایران (انگلیسی) ،تابستان  ،1395به عنوان مشاور و
تحلیلگر
• پروژه تحلیل بازار و صنعت لبنیات بستهبندی شده ایران (انگلیسی) ،بهار  ،1395به عنوان مشاور
و مدیر پروژه
• پروژه تحلیل بازار و صنعت هلکوپترهای تجاری در ایران (انگلیسی) ،بهار  ،1395به عنوان مشاور و
تحلیلگر
• پروژه تحلیل صنعت فستفود در ایران (انگلیسی) ،زمستان  ،1394به عنوان مشاور و مدیریت
پروژه
• پروژه تحلیل مشتریان و رضایتسنجی مشتریان باشگاه ورزشی (فارسی) ،زمستان  ،1394به
عنوان مشاور و تحلیلگر
• پروژه تحلیل صنعت هتلینگ ایران و تهیه برنامه کسبوکار توام با تحلیلهای اقتصادی
(انگلیسی) ،پاییز  ،1394به عنوان مشاور و مدیر پروژه
• پروژه رصد صنعت تجارت الکترونیکی ایران (فارسی) ،پاییز  ،1394به عنوان مدیر پروژه
• پروژه تحلیل صنعت رباتهای صنعتی ایران (انگلیسی) ،تابستان  ،1394به عنوان مشاور و مدیریت
تیم اجرایی
• پروژه استقبال و برگزاری  Roadshowبرای شرکت آلمانی  ،KUKAبهار  ،1394به عنوان
کارشناس و تحلیلگر در جهت انجام هماهنگیهای تشریفات
• پروژه تدوین کتابچه "راهنمای گام به گام صادرات محصوالت با فناوری برتر" برای مرکز
همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری ،زمستان 1392
• پروژه برنامهریزی استراتژیک موسسه فرهنگی طاها ،تابستان  ،1393به عنوان کارشناس و
مشاور استراتژیک
• پروژه ارزیابی عملکرد کارکنان موسسه فرهنگی طاها ،بهار  ،1394به عنوان کارشناس و مشاور
ارزیابی عملکرد کارکنان
• پروژه تحلیل عمر سازمانی موسسه فرهنگی طاها ،زمستان  ،1393به عنوان کارشناس و مشاور
پروژه
• پروژه ساماندهی منابع انسانی دانشگاه سراسری زنجان ،بهار  ،1392به عنوان عضوتیم
ساماندهی و مشاور عملیاتی طرح
صفحه 1

رزومه
سعید باباخانی
مقاالت علمی
 سعید باباخانی ،دکتر حامد دهقانان؛ بررسی تاثیر رفتار شبکه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی،؛ مجله
علمی پژوهشی «بهبود و تحول سازمانی» دانشگاه عالمه طباطبائی؛ 1397
 سعید باباخانی ،محمد صادق مهدوی ،امیر بهبودی؛ آسیب شناسی چالش های گزینش منابع انسانی در بنگاه
های دانش بنیان کوچک؛ کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار1393 ،
 امیر بهبودی ،سعید باباخانی؛ رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک
TOPSISفازی ؛ کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار1393 ،

دورهها و گواهی نامهها







دوره مدیریت پروژه ،1393 ،شرکت پیشرو مدیریت پیران ایران (گواهینامه از  URSانگلستان)؛
دوره مهارت های کسب وکار وکارآفرینی ،1391 ،اجتماعی پویندگان بهبود صنعت اشراق بمدت  50ساعت؛
دوره آموزشی نرم افزار  ،1392 ،SPSSمرکز آموزش های دانشگاه عالمه طباطبائی؛
نرم افزار حسابداری دریافت وپرداخت همکاران سیستم ،1392 ،دانشگاه زنجان؛
مهارت های ICDL؛
دوره مدیریت و تفکر استراتژیک ،سال  ،1393خانه اندیشمندان علوم انسانی.

صفحه 2

