حجت فنودی
فردی برونگرا و اجتماعی هستم .از کار کردن با جمع و کارگروهی لذت میبرم.
در بحث کسبوکار به حوزه مارکتینگ عالقه دارم .در لحظه تصمیم میگیرم و
تصمیمات لحظهای من معموال کارایی مناسبی دارند .اهل بیرجند هستم و
تحصیالت آکادمیکم را در تهران گذراندهام.

بیرجند ،پردیس شهدای دانشگاه
(+98)915-7414966
Hmpf76@gmail.com

سوابق تحصیلی
کارشناسی  1394تا 1398

پیشدانشگاهی و دیپلم  1390تا 1394

کارشناسی ارشد  1398تا

( 1401درحال انجام)

مدیریت کسبوکار-گرایش فناوری

مهندسی عمران

نظری -ریاضی و فیزیک

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

مدرسه شهید بهشتی(سمپاد)

ایران ،تهران

ایران ،تهران

ایران ،بیرجند

سوابق فعالیتها و تجربیات
مهر  1400تا اکنون

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل
شرکت توسعه اقتصاد آرتان شریف – ایران ،خراسان جنوبی

شرکت توسعه اقتصاد آرتان شریف با طرح ریزی یک برنامه کامل برای توسعه فضای استارتاپی در استان خراسان جنوبی به دنبال ایجاد مشاغل
پایدار محرک رشد اقتصادی و گسترش فرهنگ کارآفرینی است)Teamino.ir(.
دستاوردهای عمده:
•

طراحی مدلسازی شتابدهی تیمهای نوپا در استان خراسان جنوبی

•

ایجاد و تاسیس اولین شتابدهنده خصوصی در استان خراسان جنوبی

مشاور کسب و کار

خرداد  1398تا آبان 1398

هلدینگ سرمایهگذاری مهدتجارت گستران عطار – ایران ،تهران
شرکت مهد تجارت گستران عطار توسط گروهی از نخبگان جوان المپیادهای علمی و فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاه های کشور که دارای سابقه
 ۱۵ساله در فعالیت های اقتصادی دانش بنیان در بخش خصوصی هستند ،تاسیس شده است)attargroup.ir( .
دستاوردهای عمده:
بررسی و تحلیل اقتصادی جهت ورود به پروژههای صنعتی

اردیبهشت  1399تا اکنون

مدیر تحقیق و توسعه
شرکت بین الملل هوشمندسازان عرصه اطالعات ساختمان – ایران ،خراسان جنوبی

این شرکت از سال  90به صورت تخصصی در زمینه  BIMشروع به فعالیت نموده و تاکنون در پروژه های متعدد داخلی و خارجی همکاری داشته
است)Bimplus.ir(.
دستاوردهای عمده:
•

همکاری در پروژه طراحی برج مسکونی سی سو کیش

•

طراحی مدل استراتژی توسعه شرکت

برخی از سایر فعالیتها و تجربیات:
مسئول ارتباط با صنعت ،رویداد ملی رهنشان  -ایران ،تهران

مهر  1397تا فروردین 1398

مدیر اجرایی پروژه ،شرکت میزان گستران شریف  -ایران ،تهران

بهمن  1396تا فروردین 1397

دبـــیر ،هیأت متوسلین به چهارده معصوم (ع) دانشگاه صنعتی شریف  -ایران ،تهران

خرداد  1396تا خرداد 1397

مهارتها
زبان انگلیسی

زبان عربی

MATLAB

AutoCAD

Revit

ETABS

Python

Vensim

Adobe Audition

Adobe Photoshop

Adobe Premiere

Navis Work

Microsoft Word

Microsoft PowerPoints

Microsoft Excel

Microsoft Project

Microsoft Visio

Microsoft Publisher

مطالعه امکانسنجی ()FS

طراحی مدل کسبوکار()BM

تهیه طرح کسبوکار ()BP

تهیه RFP

تهیه پروپوزال

طراحی ساختار سازمانی

مدیریت راهبردی

مدیریت برندینگ

مدیریت اجرایی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت پروژه

مدیریت مالی

شبکههای اجتماعی

عالقهمندیها

سینما

موسیقی

مطالعه

مدیریت

(فیلم و سریال)

کالسیک

و مهارت آموزی

کسبوکار

تیراندازی

@HojjatFan
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