
 رزومه تخصصی 
 )جهت انتشار عمومی( 

1 

Hadi Afshari (Elec.Eng., MBA) – Persian Professional & Academic CV (For Public) www.hadiafshari.com 

       هادی افشاری  :نام و نام خانوادگی

 

 

 09199350300 :تلفن همراه                   1362 :سال تولد

                                           

  md@hadiafshari.com :پست الکترونیک  linkedin.com/in/hadiafshari :لینکداین   hadiafshari.com :سایتوب
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 سوابق تحصیلی:  

 

؛  DBA؛ رشته مديريت  دکتری تخصصی؛ مقطع  (Tehran Business Schoolی علوم و فنون تهران )مؤسسه:  139۷  -1396 

 19.5معدل: 

 1۷.1۷؛ گرايش عمومی؛ معدل: MBA: دانشگاه صنعتی شريف؛ مقطع کارشناسی ارشد؛ رشته مديريت 138۷ -1384 

؛ گرايش الکترونيک؛ تکنيک تهران(؛ مقطع کارشناسی؛ رشته مهندسی برق )پلی : دانشگاه صنعتی اميرکبير1384-13۷9 

 15.03معدل: 

 

 سوابق کاری و حرفه ای:  

 

 تا کنون  1399از بهار  ؛تاسیی بيستبنيانگذار؛ مجموعههم 

ی  های زيرمجموعه و شرکت  (سمگا)  ايران  گذاری ميراث فرهنگی و گردشگریسرمايه  ؛ هلدينگاستراتژی  عالی  مشاور 

 تا کنون  1398 پاييزاز  ؛گروه

 تا کنون  1398از تابستان  ؛ی سهم آشناهلدينگ خدمات بازار سرمايه؛ بازاريابی   عالی مشاور 

(؛ IMIDROکارآفرينی؛ مرکز نوآوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران )گذاری و  سرمايهمشاور عالی   
 1400بهار تا  1399از پاييز 

 1398بهار  ؛تجاری؛ شرکت ارتباطات سيار هوشمند امين مشاور 

 139۷شهريور تا  1395از مرداد  های صنعتی ايران؛مدير عامل و عضو هيأت مديره، شرکت پروژه 

 

 های: عضويت در هيأت مديره در شرکت 

 تا کنون  1398از پاييز هيأت مديره(؛  رئيس« )گذاری سهم آشنامشاور سرمايه» ▪

 تا کنون  1398 زمستاناز ؛ گذاری جسورانه آشنا تک«سرمايهصندوق » ▪

 تا کنون  1396از تابستان »بازآفرين ابهر نيکو« )نايب رئيس هيأت مديره(؛  ▪

 139۷تا زمستان  1395از زمستان »توسعه صنايع بين المللی اميد« )رئيس هيأت مديره(؛  ▪

 139۷ييز تا پا 1395از پاييز »سيمان جنوب قشم« )عضو هيأت مديره(؛  ▪

 139۷تا پاييز  1396از بهار »پتروسازه نگين زنجان« )رئيس هيأت مديره(؛  ▪

 139۷تا تابستان  1396از تابستان »پارس بتن ماهان« )رئيس هيأت مديره(؛  ▪

 

 تا کنون  1398 زمستاناز ؛ آشنا تکی گذاری جسورانه گذاری صندوق سرمايهی سرمايهکميته عضويت در  

 تا کنون  1396از تابستان آتی؛ ی آرمانگذاری جسورانه گذاری صندوق سرمايهی سرمايهکميته عضويت در  
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 تا کنون  1395از  ؛مشاور خصوصی وکار؛ی کسبمشاور توسعه 

 13۷9از مدرس خصوصی موسيقی و پيانو؛   

 

 وکار:تدريس دروس مديريت و کسب 

 تا کنون 1395از بهار ؛ دانشگاه شهيد بهشتی؛ MBAتدريس »کارآفرينی و ايجاد واحدهای جديد«؛ دوره مديريت  ▪

 تا کنون  1398از بهار  ؛  ی علوم فنون تهرانمدرسه؛ MBAتدريس »کارآفرينی و ايجاد واحدهای جديد«؛ دوره مديريت   ▪

 تا کنون 1399 تابستاناز ؛ نصيرالدين طوسیخواجه دانشگاه ؛ MBA«؛ دوره مديريت اصول کارآفرينیتدريس » ▪

 1399زمستان تدريس »خالقيت و مديريت نوآوری«؛ شرکت ارتباطات سيار ايران )همراه اول(؛  ▪

 تا کنون  1399از بهار ؛ ی علوم فنون تهرانمدرسه؛  MBA«؛ دوره مديريت های مديريتتئوریتدريس » ▪

 تا کنون 1399از بهار ؛ ی علوم فنون تهرانمدرسه؛  DBA«؛ دوره های بازاريابیاستراتژی تدريس » ▪

 تا کنون 1399از بهار ؛ ی علوم فنون تهرانمدرسه ؛ MBA«؛ دوره مديريت (BPوکار )مدل و طراحی کسبتدريس » ▪

 تا کنون  1399 زمستاناز ؛ ی طراحان مدمؤسسه ؛  MBA«؛ دوره مديريت وکارهای کسبمدلتدريس » ▪

 تا کنون  1399 تابستاناز ؛ مرکز معماری ايران؛  MBA«؛ دوره مديريت بازاريابی و برندينگتدريس » ▪

 تا کنون  1398از بهار ؛ تهرانگاه کده اقتصاد دانش؛ دانشDBA«؛ دوره وکارهای کسبمدلتدريس » ▪

 1395و   1394تابستان  وکار؛ دانشگاه صنعتی شريف؛ ی تابستانی کسبوکار«؛ مدرسه های کسبتدريس »مدل ▪

 1394تابستان  انداز ارتباط؛ تدريس »مديريت بازاريابی«؛ شرکت چشم ▪

عالی  تدريس »مديريت بازاريابی«؛ دوره ▪ تابستانيکساله؛ دانشکده مديريت دانشگاه تهران؛    MBAهای مديريت   از 

 1392تا  1391

يکساله؛ دانشکده مديريت دانشگاه    MBAهای مديريت عالی  های بازاريابی«؛ دورهها و تاکتيکتدريس »استراتژی  ▪

 1391تابستان تهران؛ 

يکساله؛ مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت وابسته به   MBAهای مديريت عالی  تدريس مديريت بازاريابی؛ دوره ▪

 1393تا  1391از تابستان وزارت نيرو؛ 

 1391شهريور تدريس مديريت استراتژيک و مديريت بازاريابی؛ شرکت مخابرات ايران؛  ▪

تدريس دروس »مديريت بازاريابی« و »تجارت الکترونيک«؛ دوره تربيت مدرس کارآفرينی؛ دانشگاه آزاد اسالمی   ▪

 1391تابستان واحد کرج ؛ 

های کسب و کار«، »تجارت الکترونيکی«، »بازاريابی« در دوره های تربيت  تدريس دروس »طرح تجاری«، »مدل ▪

 1390تا  1389تير   ازکارآفرينی شريف؛  مرکزمدرس کارآفرينی؛ 

های کسب و کار« و »اينترنت و کارآفرينی«؛ دوره تربيت مدرس کارآفرينی؛ دانشگاه آزاد تدريس دروس »مدل ▪

 1389بهمن شهر؛ اسالمی واحد خمينی

های کسب و کار« و »اينترنت و کارآفرينی«؛ دوره تربيت مدرس کارآفرينی؛ دانشگاه آزاد تدريس دروس »مدل ▪

 1389تير شهر؛ واحد قائماسالمی 

 1395تا تير  1391ارديبهشت مشاور بازاريابی؛ شرکت کازاينترکام، اپراتور تلکام در کشور قزاقستان؛  

اندازی شرکت کازاينترکام، اپراتور تلکام در کشور قزاقستان، با کمک شرکت مشاور دتکان آلمان؛  عضويت در تيم راه 
 1393ماه  تا بهمن 1391ماه دی 

 1395تا تير  1390مهر  بازاريابی؛ شرکت توسعه اعتماد مبين؛ مدير  

 1395تا تير  1390مهر مشاور بازاريابی؛ شرکت ارتباطات سيار )همراه اول(؛  

 1395تا تير  1390تير کارشناس ارشد دپارتمان راهبردی؛ شرکت توسعه اعتماد مبين؛  
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 1391اسفند به بانک پاسارگاد؛  انديشان هنر وابستهمشاور مديريت و بازاريابی؛ شرکت فروغ 

 1390تا خرداد  1389مهر  مدير بازاريابی و فروش؛ شرکت مديريت بازار نيواد؛  

 1389شهريور تا  1389فروردين مدير بازاريابی؛ شرکت راهبرد نوين پارسينا؛  

 1389شهريور تا  1388آبان مدير پروژۀ برنامه ريزی استراتژيک؛ شرکت راهبرد نوين پارسينا؛  

 1389فروردين تا  1388آبان مشاور مديريت و استراتژی شرکت مانوش و کياسا؛  

 1388زمستان تدوين برنامه استراتژيک و طراحی ساختار کالن شرکت سرمايه گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران؛  

 1388تا شهريور  1388فروردين ياب دارو؛ مدير توسعه تجارت؛ واحد تجهيزات پزشکی شرکت درمان 

 Tetra Med Home Healthشرکت تترامد انگلستان )  سايتو وب  تدوين طرح کسب و کار و استراتژی توسعۀ نام تجاری 

Care UK ،) 1388تابستان 

 138۷اسفند  تا 138۷آذر  ؛مديريت بازاريابی واحد توسعه بازار شرکت گلستانمشاور مديريت شرکت گلستان و گلياران و  

 138۷آبان مديريت اجرايی تيم برگزارکننده سالن اصلی »دومين کنگره بزرگ مديريت سالمت«؛ سازمان مديريت فرا؛  

 1386اسفند مديريت اجرايی تيم برگزارکننده سالن اصلی »کنگره بزرگ مديريت سالمت«؛ سازمان مديريت فرا؛   

 1386  اسفند -1385فروردين (؛ سازمان مديريت فرا؛ www.bekhan.com) مديريت مجموعه بخوان داتکام 

 1385بستان تا؛ مديريت پروژه تأسيس و بازاريابی واحد »کانون فرا«؛ سازمان مديريت فرا 

 1384- 1382؛ ويژه آمادگی کنکور هنر «خالقيت موسيقی» و «تئوری موسيقی»تدريس  

 

 های فردی: مهارت 

 

 Due Diligenceوکار و انجام های ارزيابی کسبمهارت 

 وکار و مديريت بازاريابی ی کسبی توسعههامهارت 

 ها ها و پروژهگذاری طرحارزش و  (Capital Budgetingای )بودجه بندی سرمايه 

 ( Startupsوکارهای نوپا )گذاری کسبارزيابی و ارزش 

 های سازماندهی و تحليل مهارت 

 و تدريس  (Presentationهای ارائه مطالب )مهارت 

 وکار، خالقيت و کار تيمی وکار، توسعه کسبکسب های کارآفرينی، خلق مدلمهارت 

 وکار ها و طراحی کسب شرکتگذاری، ارزيابی سرمايه 

 های ارتباطات و فنون مذاکرهمهارت 

 وکارها ( و تحليل داخلی کسبAuditingيابی )های عارضهمهارت 

 ( Coachingگری )تدريس و مربی 

 سنتور، کيبورد، دف و فلوت ريکوردر آکاردئون، آهنگسازی و نوازندگی سازهای پيانو،  

 های خارجی: زيان 

 تسلط به زبان انگليسی  ▪

 های عربی و روسی آشنا به زبان ▪

 نويسی وبنويسی کامپيوتر و برنامههای برنامهآشنايی با زبان 

 های کامپیوتری: مهارت 

 MacOSx)تمامی نسخه ها( و  MS-Dos  ،Microsoft Windows های عامل:سيستم 

  Microsoft Office (Word, Excel ,Access, PowerPoint, Visio, OneNote, …)های کابردی: افزارنرم 
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 Microsoft Project ،Mindjet Mind Manager ،Primaveraافزارهای کاربردی مديريت: نرم 

 Microsoft Office 365, Microsoft Sharepointافزارهای فضای ابری: نرم 

 …,Adobe Photoshop, Cakewalk, Finale, Sibeliusای و هنری: افزارهای چندرسانهنرم 

   Basic, C++, Pascal, Assembly, HTML,  Web Programmingنويسی: های برنامهافزارنرم 

 MATLAB, OrCAD, Pspice, CodeVisionAVRهای مهندسی: افزارنرم 

 

 افتخارات:  
 1396سال   ؛التحصيالن دانشگاه صنعتی شريفی تخصصی مديريت و اقتصاد در انجمن فارغشدن به عنوان عضو کميتهبرگزيده  

سال اول پاييز  ( در نيمMBAکسب رتبه نخست دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف )در مقطع کارشناسی ارشد   

 54/19با معدل    1386سال  

  1384سال  ؛MBAهای سراسری، رشته  کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه  36 کسب رتبه 

رتبه کشوری    از سوی    1رتبه  ،  کنکور سراسری  401کسب  دانشجوی ممتاز  عنوان  به  انتخاب  و  منطقه  ازمان  سدر 

  13۷9سال  ؛آموزش کشور سنجش

 يابدريافت تقديرنامه از رياست دانشگاه صنعتی اميرکبير به دليل شرکت در تيم برگزارکننده مسابقات روباتهای مين 

(RDC2002)1381سال ؛ 

  د از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، طبق استاندار  «کامپيوتراپراتوری  »دريافت گواهينامه مهارت در رشته   

 13۷6سال   ؛100از  80کتبی   و 9۷با نمره عملی  24/41-3

 

 (: کاربردیتحقیقاتی )علمی و  های مدیریتی و  پروژه 

 

 1395فروردين  ؛1۷6ی مديريت شماره ی گزيدهوکار«؛ ماهنامهی کسبی »رشوه: موريانهمشارکت در تأليف مقاله 

در پروژه تحقيقات بازار و تدوين استراتژی ورود به بازار صنعت تلکام در کشور   DELTAPARTNERSمکاری با شرکت  ه 

   1391ارديبهشت  ؛قزاقستان

آفرينی بلندمدت مشتری در صنعت بانکداری )مطالعۀ  نقش هوش تجاری در بازاريابی مبتنی بر ارزش  تأليف مقاله » 

 در حال انجام ؛نکداری ايران(«موردی: صنعت با

بهار و تابستان  ؛تأليف بخش »تجارت الکترونيک« در »کتاب جامع کارآفرينی«، دانشکدۀ مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف 

1388 

 138۷پاييز  ؛( در دومين کنگره بزرگ مديريت سالمتArt Therapyرائه مقاله »هنر درمانی« )ا 

آفرينی بلندمدت  ارزش  های افزايششناسايی روش،  (MBA)مديريت    کارشناسی ارشدکاربردی دوره  –تحقيقاتی  روژهپ  

 138۷تابستان  ؛مشتری برای سازمان، به کمک ابزارهای هوش تجاری

 138۷تابستان  ؛ Actover دارويی شرکت در مديريت منابع انسانی در حوزه تجزيه و تحليل شغلی پروژۀ 

 138۷بهار   ؛موسيقی و مديريت«حرير مقاله »ارتباط ميان ت 

 1386زمستان  ؛( در کنگره بزرگ مديريت سالمتMusic Therapyارائه مقاله »موسيقی درمانی« ) 

 1386پاييز و زمستان  ؛ريزی استراتژيک مجموعه بخوان داتکامپروژه برنامه 

 1386پاييز  ؛تحرير مقاله »مهارتهای فردی در ارتباطات« 

 1386پاييز و زمستان  ؛های حقوقی تبليغات در ايرانبررسی جنبهپروژه تحقيقاتی  

 1386بهار  ؛ های مالی بانک کارآفرينپروژه تحليل و ارزيابی صورت 
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 1385پاييز و زمستان  ؛های نوين فروش کتاب در ايرانگذاری در روشهای قيمتبررسی تکنيکپروژه تحقيقاتی  

 1385پاييز و زمستان  ؛بازاريابی مجموعه بخوان داتکامپروژه بررسی و ارزيابی مديريت  

 1385بهار  ؛پروژه بررسی، تحليل و ارزيابی سيستم مديريت عمليات شرکت صنايع اپتيک اصفهان 

 1385بهار  ؛خودروهای کنترل مديريتی سالن پرس سازمان ايرانسيستمو ارزيابی پروژه بررسی  

ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  سازمان؛ مرکز تحقيقات غدد درونپروژه سازماندهی و طراحی   

 1384پاييز و زمستان  ؛درمانی تهران

، طراحی و ساخت يک سيستم ديجيتال برای توليد اصوات موسيقی  الکترونيک(-)مهندسی برق   پروژه دوره کارشناسی 

 1384بهار و تابستان  ؛يالبا قابليت اتصال به کامپيوتر از طريق پورت سر

 1384سال   ؛پروژه تحقيقاتی مبانی هدايت و نظريات رهبری 

 

 های آموزشی: دوره 

 

 1396پاييز  ؛ی برندسازی شخصی و اخذ گواهينامه؛ شرکت بانيک شرکت در دوره 

 1393زمستان  ؛(؛ دوبیIntersec 2014شرکت در نمايشگاه بين المللی تخصصی امنيت ) 

 1390تابستان  ؛بازاريابیمديريت شرکت در کنفرانس بين المللی  

 1390تابستان  ؛، شرکت مخابرات ايران(eTOM)  شرکت در سمينار آموزشی »معماری سازمانی« 

بهار    ؛اخذ درس »مديريت ارتباط با مشتری« به صورت اختياری از دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف 

1386 

 1386بهار  ؛رت الکترونيکی« به صورت اختياری از دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريفاخذ درس »تجا 

 1385آذر  ؛شرکت در »گردهمايی بزرگ ساالنه مديران کشور، بازانگاری مديريت« 

  ؛ شريفگذاری« به صورت اختياری از دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی  اخذ درس »مديريت ترويج و قيمت 
 1385پاييز 

 1385تابستان  ؛های نوين فروش و فروش الکترونيک«، سازمان مديريت فراشرکت در دورۀ مديريت فروش »روش 

 1384زمستان  ؛ شرکت در کارگاه آموزشی مديريت منابع انسانی 

 1384پاييز  ؛گذاری ريسک پذير«شرکت در دوره آموزشی »سرمايه 

  1384بهار   ؛شرکت در سمينار تکنولوژی فکر 

 ؛به صورت اختياری از دانشکده مهندسی صنايع دانشگاه صنعتی اميرکبير  «اصول مديريت و تئوری سازمان»اخذ درس   
  1384سال 

   1384سال  ؛دانشگاه صنعتی اميرکبير شيمیبه صورت اختياری از دانشکده مهندسی  «مديريت صنعتی»اخذ درس  

 1380سال  ؛OrCADو  MATLABهای آموزشی شرکت در دوره 

 13۷6سال  ؛ای«، سازمان آموزش فنی و حرفهاپراتوری کامپيوتر»شرکت در دوره آموزشی  

 

 های حرفه ای: سایر فعالیت 

 های شخصیيابی کامپيوترتعمير و عيب 

   Microsoft Windows NTپياده سازی شبکه کامپيوتری با استفاده از سيستم عامل  
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 داوطلبانه:   هایفعالیت 

 

سال ؛ از دبيره صنعتی شريف به عنوان التحصيالن دانشگای تخصصی مديريت و اقتصاد انجمن فارغعضويت در کميته  

1396 

 تلگرام: های  مديريت محتوا و آموزش آنالين در کانال 

 https://t.me/afsharientpکانال آموزش رايگان کارآفرينی:   ▪

 https://t.me/persianpianoکانال پيانو ايرانی:   ▪

 همکاری با مؤسسات خيريه  

 138۷پاييز   و 1386زمستان  ؛ سالمتاجرای کنگره بزرگ مديريت همکاری در  

 1381سال ؛يابهای مينالمللی روباتهمکاری در اجرای مسابقات بين 

 

 های دیگر:ها و تواناییمندیعالقه 

 

 وکاری کسبکارآفرينی و ايجاد واحدهای جديد، توسعه 

 مديريت بازاريابی و ارتباط با مشتريان 

 (E-Commerceتجارت الکترونيکی ) 

 گذاریمديريت مالی و سرمايه 

 های اجتماعی فعاليتکار تيمی و  

 روانشناسی 

 روی نا، دوچرخه سواری، تنيس روی ميز، پيادهش 

 تئاتر  و سينماموسيقی،  

   مراجع: 

 

 موجود در صورت نياز 
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https://t.me/afsharientp
https://t.me/persianpiano

