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 به نام خدا

 کرمانی زادهفرشید گل شرح حال تخصصی

 تحصیالت
 دانشگاه شفیلد انگلستان زادکتری مدیریت دانش  29تا  88

 از دانشگاه صنعتی شریف MBAکارشناسی ارشد مدیریت  88تا  88

 کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف 38تا  38

 )سمپاد( کرمان فیزیک از دبیرستان استعدادهای درخشان -دیپلم ریاضی 38تا  92

 ریخا لاس کیافتخارات 
از  و دریافت نشان تقدیر واحد برتر اشتعالزای کشوربه عنوان  هافرو انتخاب شرکت ر تبرکارآفرین  23خرداد 

 دست آقای دکتر ظریف )وزیر محترم امور خارجه کشور(

ان مدیریت صنعتی ایران در همایش به انتخاب سازم 29در سال  اول از نظر شاخص بازده فروشرتبه  29اسفند 

 و دریافت نشان تقدیر از دست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت (IMI100)صد شرکت برتر 

 همایش نخبگان اقتصادی جهان اسالم در در  نوآور کشورهای اسمامی ِکارآفرینتقدیر و جایزه لوح  29مهرماه 

توسعه کیفی و کمی، اشتغال زایی  )به جهت اسالمی در مالزی یااجالس سازمان همکاری کشوره

 و نوآوری های متعدد در بسط و گسترش کسب و کار( ، استفاده از فناورینانجوا

 ایفعالیت های حرفه

 39مرداد 

 تا 

 39خرداد 

 رفاهفروشگاه های زنجیره ای  شرکت ضو هیئت مدیره و مدیرعاملع
  فروش رسمی در کل کشورفروشگاه و هزار عاملیت  982بزرگترین شبکه فروش در کشور با 

  درصدی ارزش سهام 091تومان و رشد  0044تومان به  044رشد ارزش سهام شرکت از

تومان در سال  014)و رشد ارزش سهام مدیریتی از  39تا  30شرکت در دوره دو ساله 

 (39تومان در فروردین  0994به  39

 (29سال  هب تبسن 23 لاس لوا ههام هس) دصرد829  :رشد فروش  

 (هباشم هرود هب تبسن در سال مالی جدید) درصد 52 :یتایلمع هژیوان رشد سود 

 (هباشم هرود هب تبسن دیدج یلام لاس رد) دصرد 25 :هژیو دوس دشر 

 لاس رد %88.82 زا تکرش یاه هنیزه شخب نیرتمهم) دصرد 48 :شورف هب یلنسرپ هنیزه شهاک 

 (یرو هرهب هجوت لباق ءاقترا و 23-29 لاس رد %9.8 هب 24

 رد ناموتدرایلیم 842 هب 28 لاس رد ناموتدرایلیم 85 زا) دصرد 822 :مدرم هب تافیفخت دشر 

 (23 لاس هجدوب رد ناموتدرایلیم 422 غلبم زا هام هس هجدوب ققحت و 29 لاس

 

 به خصوص در حوزه اصالح ساختار  ده حوزه کلیدیشرکت در  تحول راهبردیپروژه طرح  اجرای

مالی، توسعه نظام بازرگانی، توسعه فروشگاه های نسل جدید، سرمایه گذاری بر روی زیرساخت 

  سیستم های یکپارچه، استقرار نظام مدیریت منابع انسانی نوین و ...

 fgolzadeh@gmail.com پست الکترونیکی:

 2228 2898533992 تلفن:

 

 



گل زاده کرمانیشرح حال تخصصی فرشید   

2 | P a g e  
 

 هیلک یزاسزاب ،توسعه مفهوم فروشگاه های نسل جدید رفاه به عنوان یک استاندارد تراز جهانی 

راه و و توسعه  دیدج لسن یاه هاگشورف هب یمیدق هاگشورف 22 یزاسزاب و دوجوم یاه هاگشورف

 با استانداردهای روز دنیا طول دو سال گذشتهدر  فروشگاه نسل جدید 94اندازی 

 شرکت های تراز جهانی  و تاسسوم ،اه نامزاسهمکاری  بلج 

  

 95مرداد 

 تا 

 39 دادرم

 ضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیسع

  ساختار حرفه ای باشگاه در طراحی ساختار و سازمان اقتصادی باشگاه و برنامه ریزی جهت استقرار

 حوزه های مالی، حقوقی و اقتصادی

  مذاکره با شرکت های تراز اول جهانی جهت استفاده از الگوهای برتر تجاری سازی باشگاه های

مطرح جهانی و تدوین برنامه تجاری سازی باشگاه های پرطرفدار ایرانی؛ پرسپولیس، استقالل و 

 تراکتورسازی

  تبدیل تیم های ورزشی به باشگاه های ورزشی با تنوع مناسبی از رشته های برنامه ریزی برای

 ورزشی در جهت توسعه ورزش کشور
  

فروردین 
31  

 تا کنون

 عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشگاه های زنجیره ای کشور

 ایب ن تاسیس و استقرار اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشور برای اولین بار و انتخاب به عنوان

 رییس اتحادیه

 روشی مدرن ایران در قالب نظامات مدیریتی، نظارتی، آموزشی و توسعه نظام مند صنعت خرده ف

 راهبردی اتحادیه
  

  39مهر 

 تا 

شهریور 
39 

    رانیا یخارج یگذار هیسرما شرکت عضو هیئت مدیره

 رانیا یخارج یگذار هیسرما راه نقشه نیتدو  

 یگذار هیسرما توسعه یهای استراتژ میت زیتجه و یگذار هیسرما هیانیب یطراح 

 یالملل نیب کار و کسب یفضا بر موثر یروندها ابر لیتحل 

 یگذار هیسرما جذاب یها حوزه یطراح 
  

  34اسفند

 تا 

 39خرداد 

 گروه سرمایه گذاری رامان مدیرو هیئت مدیره عضو  عضو موسس،

  از ده گزارش بین المللی( و تحلیل فضای بر فضای کسب و کار )تحلیل  موثرتحلیل روندهای کالن

 بین المللی شش گزارش از اقتصاد کالن و  محیط کسب و کار ایران

  سکتور کلیدی در ایران با استفاده از گزارشات بین المللی، گزارشات داخلی و مصاحبه  85تحلیل

 با خبرگان صنعت

  اندازی هلدینگ رامانحاکمیت شرکتی و نظامات راهبردی و راهتحلیل استانداردهای مربوط به 

  مذاکره با گروه سرمایه گذار ایرانیان خارج از کشور و کسب موافقت انجام سرمایه گذاری تا سقف

 میلیون دالر 852

  طراحیIPS ،سکتور جذاب کسب و کار، تدوین  5شناسایی و نهایی کردن  گروه سرمایه گذاری

 سرمایه گذاری و تهیه طرح های تجاری سرمایه گذاریاستراتژی های 

  طراحی ستاد مرکزی، سند حاکمیت شرکتی و مهندسی سازمان هلدینگ و تشکیل تیم راهبری 

 نفر( 52)تخصصی -و شبکه مدیریتی( نفر 92 –)هسته مرکزی 
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  ام و انج های معدن، صنایع غذایی و مسکنهلیدنگ های تخصصی در حوزهتدوین طرح های تجاری

 سرمایه گذاری

  کسب و کار در کشور تانزانیا با  88مشاوره در طراحی هلدینگ تواصل شامل سرمایه گذاری در

میلیون دالر با مشارکت  492میلیارد دالر )در مرحله اول سرمایه گذاری  9حجم سرمایه گذاری 

 درصدی بانک جهانی با هدف توسعه آفریقا، پایلوت؛ کشور تانزانیا( 82

  پروژه بازار تهاتر و طراحی انگلیس ایران و تشکیل تیم توسعه تجاری درEJS 

  

 ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت و آموزش نظیر؛ ، وسس و رئیس هیئت مدیره شرکت هیرسام 34تا  40

  تدوین استراتژیمجری پروژه مشاور مدیرعامل و( های دانشیKSPشرکت بیمه آسیا ) (22تا  88) 

 تا  89) الحسنه به بانکتدوین برنامه استراتژیک بازاریابی بانک رسالت برای تبدیل شدن از صندوق قرض

83) 

  9کارگاه آموزشی مدیریت در  98تحلیل صنعت مس کشور، مشاور مجتمع مس سرچشمه )برگزاری 
 (88تا  89سرفصل( و تدوین برنامه استراتژیک شرکت ملی صنایع مس ایران )

 (89تا  84خدمات تجارت الکترونیکی در شرکت مخابرات استان کرمان ) مشاور توسعه 

  دارنده مجوز مرکز آموزش و مرکز آزمون دوره هایICDL شرق ایراندر جنوب 
  

 ای بهین، عضو هیئت موسس و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه 34تا  43

 فعال در زمینه خدمات بیمه و مدیریت ریسک 

  ای برای پیاده سازی در شرکت بیمه آسیایکپارچه خدمات بیمهطراحی سیستم 
  

 عضو هیئت موسس و هیئت مدیره شرکت مهندسی مشاوره سامان 43تا  49

 مان و پی تحقیقات بازار، مدیریت انرژیریزی و مهندسی ارزش، مدیریت استراتژیک، های برنامهفعال در حوزه

 مدیریت

  پروژه کالن فراشهر؛ بزرگترین پروژه مهندسی ارزش در کشور شامل آموزش عضو شورای راهبری و مدرس در
نفر از مدیران شهرداری تهران، مدیران شرکت های مشاور و پیمانکار در چهار سطح به مدت یک سال  522

 پروژه مهندسی ارزش در پروژه های شهری تهران 8و انجام 
  

، تنها شرکت تولید کننده آساافزار پیکتجاری شرکت پیاممقام مدیرعامل و مدیر توسعه قائم 89تا  84

 آوردهای زیر در مدت دو سال مدیریت به دست آمد:که برخی دست کوتاه در ایرانهای پیامسیستم

 محور شرکت )عمدتا فارغ التحصیالن مهندسی مخابرات و کامپوتر دانشگاه  -افزایش تعداد کارمندان دانش

 متخصص انجام شد. 822نفر که از طریق مصاحبه با  82ه نفر ب 44صنعتی شریف( از 

  میلیون دالر در سال 9میلیون دالر در سال به  2.5افزایش درآمد ساالنه شرکت از متوسط 

  مرکز پیام کوتاه در  9مدیریت بزرگترین پروژه زیرساخت پیام کوتاه کشور شامل طراحی، نصب و راه اندازی

 شبکه مخابراتی کشور
  

 استاندار کرمان و مدیر پروژه دولت الکترونیکی استان کرمان  ITمشاور  84تا  89
  دبیر شورایICT  استان کرمان 

  مدیر پروژه پرتال الکترونیکی استان کرمانKerman.ir  و انتخاب پرتال به عنوان برترین زیرساخت دولت
 الکترونیکی در کشور

  استان برای ارائه خدمات الکترونیکی از طریق پرتال به مردمسازمان  88مدیر پروژه سازمان الکترونیکی در 
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  مدیر پروژه طرح جامعICT  استان کرمان و تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی )انتخاب استان کرمان به
 (84عنوان پایلوت دولت الکترونیکی در کشور در انتهای سال 

  

اتریش و بخش خصوصی ایران  MTSSا مشارکت شرکت این شرکت ب، المللیمدیرعامل شرکت ارگ بین 88تا  88

 های آن به صورت زیر است:که برخی عناوین پروژه

  مدیر پروژهERP با مشارکت شرکت  کارخانه کابل رفسنجانInfor اتریش 

 تجارت الکترونیکی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمانپرتال پروژه  طراحی 

 الکترونیکی برای مدیران ارشدسازی طرح آموزش پیاده 

  اخذ مجورVSAT  با شراکت دو مجموعه دیگر 88به عنوان یکی از سه شرکت برتر در سال 
  

 ، فعال در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت بیمه کشورمدیر فنی شرکت فراآسیا 88تا  82

 های اطالعاتی شرکت بیمه آسیاتدوین طرح جامع سیستم 

  سازی زیرساخت شبکه اطالع رسانی و مرکز داده شرکت بیمه آسیاپیادهطراحی و 

 طراحی سیستم های اطالعاتی یکپارچه بیمه آسیا 

 

 رسانی دانشگاه امام صادقمدیر مرکز اطماع 82تا  38
 های کامپیوتریاندازی سایتو راه طراحی شبکه یکپارچه دانشگاه 

 اطالعاتی علمیهای اندازی و ارائه خدمات بانکراه 

 

 یعامتجاهای فعالیت
 وضع و فیرش یتعنص هاگشناد نایوجشناد یمالسا نمجنا یزکرم یاروش وضع و ییوجشناد لاعف  38تا  35

 تدحو میکحت رتفد

 یمالسا نمجنا یسایس دحاو لوئسم و هاگشناد یگنهرف یسایس عمجم ریبد 

 نایناریا دیما داینب هریدم تئیه وضع هرود هس و سسوم وضع  29 ات 88

 های ورزشی فعالیت
 33تا  34

 38و  33 

 35و  34

 38تا  39

 39تا  92

 98تا  93

 عضو تیم فوتبال دانشگاه صنعتی شریف و قهرمان فوتسال دانشگاه های کشور 

 دعوت به اردوی تیم ملی فوتسال دانشجویان 

  قهرمان مسابقات آمادگی جسمانی دانشجویان کشور 

  جوانان شهرداری کرمان )تغییر باشگاه به مس کرمان(عضو تیم فوتبال 

 عضو تیم کاراته شهر کرمان و دان یک سبک شوتوکان 

 عضو تیم نوجوانان والیبال شهر کرمان 

 های علمی فعالیت
( در دانشگاه Knowledge and Information Management) KIMپژوهشگر و عضو گروه  تا کنون 22

 شفیلد انگلستان

توسعه ظرفیت انتقال دانش بین دانشگاه شفیلد و شرکت های کوچک و متوسط در "پروژه طراحی  28تا  22

 "منطقه یورکشایر انگلیس )دانشگاه کارآفرین(



گل زاده کرمانیشرح حال تخصصی فرشید   

5 | P a g e  
 

( فعال در کانادا، آمریکا و ACEEXمستندات علمی ) توسعهضو موسس و هیئت مدیره شبکه علمی ع 29تا  82

 های برتر دنیا با هدف ارتقای سطح علمیالتحصیالن دانشگاهفارغ ای متشکل از دانشجویان واروپا، شبکه

 جامعه دانشگاهی به خصوص ایرانیان

 عضو رسمی انجمن مهندسی ارزش ایران 93تا  89

 :مقاالت

 شفیلد انگلستان( -8888های کوچک و متوسط و ارتباط آن با مزیت رقابتی سازمان )ظرفیت جذب دانش در سازمان 

  شفیلد انگلستان( -8882های کوچک و متوسط )مدیریت دانش در سازمانالگوهای 

 میالن ایتالیا( – 8884های توسعه دولت الکترونیکی در کانادا )مدل 

 ( 8888ملزومات و راهکارهای توسعه دولت الکترونیکی در ایران) 

 تجارب تدریس:

 :برگزاری کارگاه های آموزشی 

o  و طراحی استراتژی های سرمایه گذاری کارروندهای کالن موثر بر فضای کسب و 

o ( 8تجارت الکترونیکی )دوره( 4مدیریت استراتژیک )، دوره( 9تهیه طرح تجاری )، دوره( 4مدیریت روابط مشتریان )، دوره ،

 دوره( 8نگارش متون علمی )، دوره( 9مدیریت دانش )

 دروس دانشگاهی 

o  (28شفیلد انگلستان )مدیریت دانش، درس مشترک با دو استاد در دانشگاه 

o سیستم( های اطالعات مدیریتMIS مباحث منتخب در،)ICT( 89و  85، دانشگاه شهید باهنر کرمان) 

o  ( ،)(82و  32اینترنت و منابع اطالعاتی، دانشگاه امام صادق )ع 


