سوابق تحصیلی
دکتری مدیریت بازرگانی

فاطمه شخصیان
رزومه

سیاستگذاری
دانشگاه :مرکز آموزش عالی  -پیام نور
معدل19،43 :

کارشناسی ارشد MBA
مدیریت استراتژیک

مدرس دانشگاه ،مشاور کسب و کار و منابع انسانی
عضو هیأت مدیره شرکت فناوری اطالعات اتود
مؤسس بستر آموزش الکترونیکی سعدوفا
مربی تأیید شده مؤسسه  WIFIاتریش در حوزه

دانشگاه :دانشکده مدیریت  -پیام نور
معدل۱۷،۵۳ :

کارشناسی ریاضی
ریاضی کاربردی
دانشگاه :صنعتی شریف

سوابق شغلی

آموزش مدیران عامل و مدیران منابع انسانی

عضو هیأت مدیره ،مشاور کسب و کار و منابع انسانی
شرکت فناوری اطالعات اتود

کانالهاي ارتباطی

 - 1398تاکنون

عضو گروه علمی منابع انسانی و آموزش مدیران عامل (مربی ،مدرس و
مشاور)

09126996932

مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران
وظایف و دستاوردها :
برگزاری دوره های جامع مدیریت منابع انسانی ،آموزش مدیران ارشد ،اخالق
کسب و کار و شایستگی های بازرگانان (آموزش های کارت بازرگانی)؛

fatemehshakhsian@gmail.com
om

آغاز همکاری از ۱۳۹۵

عضو همکار و ارزیاب کانون ارزیابی
مجموعه مدیرپدیا

linkedin.com/in/fatemeh-shakhsian

آغاز همکاری از ۱۳97

مدرس دانشگاه
دانشگاه :خوارزمی(بورسيه هيئت علمي)؛ الزهرا؛ پیام نور ،دانشگاه الکترونیکی
ایرانیان (کارشناسی و کاشناسی ارشد)
آغاز همکاری از ۱۳89
عضو محقق دورکار شرکت ( AskWonderنیویورک -آمریکا)
2020 -2018
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مدیر آموزش
شرکت تجارت ایران مال
مؤسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین
1398 - 1394

: مشاور و مربی کسب و کار در مؤسسه های، مدرس،عضو پژوهشی
 تاکنون)؛ مرکز مشاوره-97( )؛ مدیرپدیا99( )؛ گاتا99 -98( رونق کسب و کار
) تاکنون1400 شرکت های دانش بنیان ریاست جمهوری (کریدور) (تابستان

گواهینامهها
Human Resource Management Coaching Diploma
Institute for Economic Promotion of Austrian Federal Chamber (WIFI)

Oct. & Nov 2017
Strategy for CEOs Diploma
Institute for Economic Promotion of Austrian Federal Chamber (WIFI)
Jun. 2018
Professional WI-FI Learning Method (LENA) Certification
Institute for Economic Promotion of Austrian Federal Chamber (WIFI)
Sep. 2017
Shopping Center Management Certification
University College of Estate Management (UCEM)
Feb. 2016
Mind-shift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your
Hidden Potential Certification
McMaster University
May 2020
Fundamental of Digital Marketing Certification
Google Digital Garage
Jun 2021
Supply Chain Management, International Marketing and e-Commerce
Iran Chamber of Cooperation & Embassy of Republic Korean
Oct. 2018

 و مدیریت پایه، مدیریت منابع انسانی،کارت مربیگری مدیران عامل
سازمان فنی و حرفه ای
1397

گواهی صالحیت مدرسی
دانشگاه پیام نور
1391

زبان
Upper Intermediate :انگلیسی
A1 :آلمانی
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پروژهها
طراحی سیستم پلتفرمی آموزش الکترونیکی و مربی گری کسب و
کارهای کوچک و متوسط
سعدوفا
در حال انجام

همکاری در فاز مطالعاتی پروژه معماری و طراحی اکوسیستم کسب و
کاری (رونق کسب و کار)
کارفرما  /درخواست کننده  :شبکه فراپست
1399 -1398

طراحی مدل کسب و کار و تنظیم طرح کسب و کاری
بیش از  20کسب و کار کوچک و متوسط
آغاز از 1397

آموزش سازمانی به روش بازی های مدیریتی (گاتا)
کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت داتین
زمستان 1399

برگزاری کانون ارزیابی توسعه (مدیرپدیا)
کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت عمران آذرستان
آذر 1397
کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت رمیس
تیر و آذر 1400

طراحی ساختار سازمانی (کریدور)
کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت آرسینا
زمستان 1400

جذب و توسعه سرمایه های انسانی (کریدور)
کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت مهندسی ژتوپرداز پارس
پاییز و زمستان 1400

آموزش مدیران ارشد (دوره های کاربردی)
کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت نوراموتورز
زمستان 1400

ارایه مشاوره به شرکتهای دانش بنیان رياست جمهوري
(بیش از  30شرکت):
آرسینارسانه شهرپرتو تک سامانهرکسان پارسیاننوین پارسیان پاژندمهندسی ژئو پرداز پارسآریا سامانه یکتا نوین-هیرو نگار پارس
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