رزومه علمي و شغلي فائزه هدایت نظری
پست الکترونيکي:

نام و نام خانوادگي:

Hedayat.mba87@yahoo.com

فائزه هدایت نظری

سوابق تحصيلي:
مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

دوره تحصيلي

کارشناسي

مدیریت

82-86

کارشناسي ارشد

مدیریت اجرایي

87-89

در حال تکميل رساله جهت

مدیریت بازرگاني

انجام دفاع

گرایش بازاریابي

مهر 93

نام واحد آموزشي

دانشگاه الزهرا(س)
تهران
موسسه
آموزش عالي فارابي
دانشگاه آزاد
اسالمي تهران مرکز

معدل

17/92
18/82

19/25

رتبه  1معدل دانشجویان ورودی دکتری مدیریت بازرگانی مهر 93

سوابق حرفه ای :
نام سازمان  /شرکت

مدت
همکاری

مجموع

شرکت
طرح و تجارت پاسارگاد
”“AMANCO INTEL

84-88
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 46ماه

سمت

مدیر بازرگانی
( واردات واحد پتروشیمی) و
(واردات واحد مبلمان و تزیینات منزل)
مدیریت و هماهنگی
کلیه امور بازرگانی بین الملل و تدارکات
خارجی

فعاليتهای پژوهشي و ترجمه:
موضوع پایان نامه کارشناسي ارشد :ارائه مدلی برای تدوین استراتژی های رهبری کارکنان دانشی
استاد راهنما :مریم خالقی بایگی -استاد مشاور:فرخ هرمزی-آذر ماه 1389
در حال ترجمه کتاب (تحليل کاربردی ریسک زمانبندی)
نوشته دیوید هولت -مترجمان :فائزه هدایت نظری و نازنین تیموری
پروژه مطالعه فاز صفر طرح جامع توسعه منابع انساني در صنعت نفت ایران – کارفرما موسسه مطالعات بين المللي انرژی –
همکار کارشناس  -اردیبهشت  1390الي بهمن 1390
ارائه شفاهي مقاله با عنوان استراتژی های رهبری کارکنان دانشي –نویسنده اول -سومين کنفرانس ملي مدیریت دانش -مرکز
همایشهای رازی -بهمن 1389
مقاله با عنوان درآمدی بر چالشها و استراتژیهای توسعه منابع انساني -نویسنده همکار-چاپ شده در نشریه علمي ترویجي افق
رسانه -شماره -89بهار 1390
مقاله با عنوان تنوع و تمایز استراتژیهای رسانه -نویسنده همکار-چاپ شده در نشریه علمي ترویجي افق رسانه -شماره -90
بهار1390
ارائه شفاهي مقاله با عنوان :مدیریت ورزشي با رویکرد ارزشهای اسالمي -نویسنده اول:تارا طائفي – نویسنده دوم  :فائزه هدایت
نظری-دومين کنفرانس بين المللي مدیریت درقرن1394-21
بررسي عوامل موثر بر رضایت شغلي کارکنان دانشي در سازمان:نویسنده اول:فائزه هدایت نظری -نویسنده دوم:نازنين تيموری
کنفرانس بین المللی مدیریت وحسابداری1394-
بررسي تاثير مدیریت رسانه بر سبک زندگي فرهيختگان :نویسنده اول :نازنين تيموری  -نویسنده دوم :فائزه هدایت نظری
دومين کنفرانس بين المللي مدیریت درقرن1394-21
نقش مدیریت عوامل استرس زای فناوری اطالعات در محيط کار بر بهره وری :نویسنده اول :نازنين تيموری  -نویسنده دوم :فائزه
هدایت نظری-دومين کنفرانس بين المللي مدیریت درقرن1394-21
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سوابق تدریس:
نام موسسه /دانشگاه

سمت

دوره

مدرس مقطع کارشناسي
دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران مرکز

 92تاکنون

دروس اصلي و تخصصي  :تجزیه و تحليل
سيستم،بازاریابي ،زبان تخصصي مدیریت
(مدیریت بازرگاني و دولتي ،مالي)

موسسه آموزش عالي فارابي

 93تاکنون

دانشگاه پيام نور ورامين

 93تاکنون

دانشگاه علمي کاربردی
فرهنگ و هنر 47
دانشگاه علمي کاربردی
فرهنگ و هنر 20
دانشگاه علمي کاربردی
فرهنگ و هنر 33
دانشگاه علمي کاربردی
انجمن صنفي مبل ایران
دانشگاه علمي کاربردی
موسسه نهاوند
دانشگاه علمي کاربردی
فرهنگ و هنر 23
دانشگاه علمي کاربردی
موسسه اميرکبير
موسسه آموزش زبان سيمين

مدرس کارشناسي ارشد
(گروه مدیریت اجرایي و مدیریت بازرگاني)
مدرس مقطع کارشناسي
(مدیریت و صنایع)
مدرس مقطع کارداني

 91تاکنون

( مدیریت کسب وکار-حسابداری)
مدرس مقطع کارداني

 94تاکنون

( مدیریت کسب وکار-بازاریابي)
مدرس مقطع کارداني

 90تا94

( مدیریت کسب وکار-حسابداری)

 91تاکنون

مدرس مقطع کارداني وکارشناسي
(مدیریت کسب وکار– امور نمایشگاهي)

مهر  92تا خرداد 92
مهر  91تا بهمن 91

مدرس مقطع کارداني
( مدیریت کسب وکار-حسابداری)
مدرس مقطع کارداني
( مدیریت کسب وکار-روابط عمومي)

مهر  91تا یهمن 91
دی  88تا اسفند 89

مدرس مقطع کارشناسي
(مدیریت تبليغات تجاری)
زبان انگليسي بزرگساالن

دوره های آموزشي زبان انگليسي:
نام دوره

محل آموزش

دوره

مدرک EPT

آزمون زبان  -دانشگاه آزاد اسالمي

نمره 810

موسسه آموزش زبان سيمين

1388

مرکز آموزش بازرگاني

1383

وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگاني

( 96ساعت)

مدرک TTC
( تدریس زبان)
مکاتبات بازرگاني
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مکالمه بازرگاني

مرکز آموزش بازرگاني

84-82

وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگاني

( 330ساعت)

موسسه زبان آینده سازان

 12-1381ترم

مکالمه زبان

گواهي نامه های علمي و تخصصي:
1394

کنفرانس مدیریت تبليغات -دانشگاه تهران
دوره مهارت های عمومي تدریس
مرکز امور مدرسان دانشگاه جامع علمي کاربردی-تهران
دوره آموزشي پروپوزال نویسي -دانشکده علوم اقتصادی -تهران
دوره آموزشي مدیریت استراتژیک و مدیریت ریسک
موسسه آموزش عالي فارابي -مهرشهر کرج

1392
1389
1388

مدرک زبان انگليسي تافل -ایران

1388

دوره های آموزشي کوتاه مدت کاربردی مدیریت و حسابداری استراتژیک -تهران

1387

سایر مهارتها:
• آشنایی کامل با )MS Office(ICDL
• آشنایی کامل با نرم افزار  SPSSتحلیل آماری
• آشنایي کامل و تدریس اصول مدیریت عمومي و اصول سرپرستي
• آشنایي کامل و تدریس اصول تشکيالت اداری و سازماندهي سازماني
• آشنایي کامل و تدریس مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک
• آشنایي کامل و تدریس مدیریت بازاریابي
• آشنایي کامل و تدریس بازرگاني بين المللي
• آشنایي کامل با اعتبارات اسنادی ) ،)L/Cگشایش اعتبار ،اصالحيه هاو ...
• آشنایي کامل با اصول اینکوترمز بين المللي
• آشنایي کامل با تدارکات خارجي( :)Procurementسابقه کار در زمینه واردات قطعات پتروشیمی،
وسایل ایمنی و آتش نشانی و سابقه کار در زمینه واردات مبلمان منزل و اداری ،تزیینات داخلی
( کلیه هماهنگی های الزم فرایندهای خرید از زمان دریافت سفارش مشتری تا تحویل کاال به مشتری)
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عالقمندی ها:

• تدریس علوم رفتاری و مدیریت
• فعاليتهای بازرگاني خارجي و داخلي-تدارکات خارجي و داخلي
• تدوین و اجرای برنامه های بازاریابي خدمات و کاالها -تبليغات -روابط عمومي
• بازاریابي اجتماعي
• تدوین و اجرای برنامه های کسب وکار ()Business Planو استراتژی های سازمان
• مطالعه محيط داخلي و خارجي سازمان و تهيه برنامه استراتژیک سازمان
• فعاليت بازرگاني و بازاریابي بين المللي
• فعاليت در زمينه تجزیه و تحليل و بهبود سيستم های سازماني
• فعاليت در زمينه اصالح و بهبود سازماندهي تشکيالت اداری و سازماني
• فعاليت در زمينه توسعه منابع انساني(آموزش ،بهبود ،توسعه و نگهداشت کارکنان)
• مطالعه شناخت حوزه های فردی و روانشناختي موثر بر عملکرد کارکنان
• فعاليت در زمينه ارائه روشهای بهبود فرایند اجرایي و کيفيت
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