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سـیـدهـاشـم شــریـفی

کسـب وکـار ،روابط عمومی و امور بینامللل

بنام خداوند
سیدهاشم رشیفیام .زاده واپسـین روزهای پاییـز سال یک هـزار و سیصد و
شصت و یک .سالها پیش مهندسی عمران را به پایان بردم و با عطش بسیار
خواسنت و شوق دانسنت در سال  1384موسسه تبلیغات ،اطالع رسانی و نرش
دیجیتال آسامن را با مترکز بر حوزههای تخصصی تبلیغات ،روابط عمومی و
فناوری اطالعات بنیان گذاشتم.
مدیریت بازرگانی پیامهای بازرگانی صدا و سیام ،مدیریت روابط عمومی و امور
مشرتیان گروه راه نو ،معاونت بازار و امور مشرتیان هلدینگ ساختامنی زندهرود،
مسوول امور بینامللل و برنامهریزی بازرگانی پرتوشیمی جم از دیگر سوابق من در
 19سال اخیر بوده است.
فعالیت مستمر و حدود دو دهه تجربه در اجرای پروژههای برندینگ و هویت
برند در مجموعههای دولتی و خصوصی و مدیریت بیش از  25رویداد و منایشگاه
تجاری در آملان ،ایتالیا ،چین ،ترکیه ،روسیه و … سبب شده است تا همواره در
بوکار ،روابط عمومی و اموربینامللل پرسه بزنم.
حوالی مدیریت کس 
حسب عالقه در سال  1391پشت میز کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
دانشکدهکارآفرینی دانشگاه تهران نشستم و در سال  1398مدیریت بازاریابی را
در مقطع ارشد دیگری آغاز کردم.
افتخار است که در این سالها همکاری و همراهی با سازمانها و رشکتهای
بزرگی همچون سازمان صدا و سیام ،پرتوشیمی جم ،رشکت رسمایهگذاری تامین
اجتامعی (شستا) ،هلدینگ انرژی سپهر و … را در کارنامه حرفهای خود دارم.
کامکان در این عرصه میآموزم…
سیدهاشم رشیفی
فروردین 1400

نام :سید هاشم
نام خانوادگی :شـ ــریفی
فرزند :سیدمحمد
متولد1361/06/13 :
کدملی0559032293 :
وضعیت تاهل :متاهل
آدرس :تهران ،ارشفیاصفهانی ،پونک ،بلوار همیال
تلفن09128342854:
تحصیالت دانشگاهی:
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب وکار  /دانشگاه تهران.
کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار گرایش بازاریابی  /دانشگاه پیامنور.
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1398

تاکنون

رییس برنامهریزی بازرگانی پرتوشیمی جم
تاکنون1398-
پرتوشیمی جم پس از گذشت بیش از یک دهه از راهاندازی همچنان یــکی از بـزرگرتین تولیدکنندگان
الفین در جهان و محصوالت پلیمری در ایران به شامر میرود.
در ادامه فعالیت خود در این سازمان معظم ،در آبانماه 1398مسوولیت خود را در حوزه برنامهریزی
بازرگانی (مدیریت تامین و تدارک کاال) آغاز کردم .استخراج برنامه و بودجه ساالنه ،استخراج
گزارشهای منظم دورهای ،هوشمندسازی دادهها و مدلسازی سیستم ارزیابی عملکرد مهمرتین
فعالیتهای من در مسوولیت جدید بوده است.
مسوول قراردادهای بیناملللی پرتوشیمی جم
1398-1398
پرتوشیمی جم به لحاظ ظرفیت یک از بزرگرتین تولیدکنندگان صنعت پرتوشیمی ایران است و دارای
چهار واحد تولیدی الـفین ،پلی اتیــلن سنگین و سـبک خطـی ،بوتادین و یک بوتن است که به لحـاظ
تنوع محصـوالت ،میــزان تولی ـد ،تعداد کارکنان و رتبه فروش داخلی و خارجی جایگاهی ویژه در ایران و
جهان دارد.
با توجه به تجربه پیشین در بازه زمانی کوتاهی از فروردین تا آبان ماه  98مسوولیت قراردادهای
بیناملللی اداره حقوقی و پیامنهای رشکت پرتوشیمی جم را پذیرفتم.
رییس امور بینامللل و رسپرست روابط عمومی پرتوشیمی جم
1392-1397
پرتوشیمی جم ،به عنوان یکی از بزرگرتین مجموعههای پرتوشیمی ایران همواره در میان  100رشکت
بورسی ایران ،در جایگاه متامیزی ایستاده و بسیاری از رقبای خود را پشت رس نهاده است.
امور بینامللل رشکت پرتوشیمی جم نهادی نوپاست که در بدو ورود من به این سازمان در سال 1392
درون روابطعمومی رشکت تاسیس و فعالیتهای پراکنده مرتبط با این حوزه که به جهت فقدان واحد
متولی برعهده دیگر واحدها گذارده شده بود در این واحد متمرکز گردید .این مسوولیت را با محوریت
برگزاری رویدادها و منایشگاههای خارج از کشور پذیرفته و درآن دوره اموربینامللل توانست حدود 25
رویداد منایشگاهی را در رسارس دنیا اجرا مناید .از جمله این رویداها میتوان به دو دوره  K Showدر
آملان ،دو دوره اینرتپالستیکا در روسیه ،هفت دوره چاینا پالس در چین ،دو دوره پالست در ایتالیا،
یک دوره ویتنام پالست در هوشیمین و هفت دوره پالستاوراسیا در ترکیه اشاره کرد .مدیریت
خدمات ماموریتهای خارجی (ویزا ،پرواز ،هتلینگ و  )...به بیش از  300نفر از جمله به اروپا ،آسیا
و آفریقا و خدمات ترشیفات و پذیرش میهامنان خارجی به به صدها میهامن از دیگر فعالیتها در
بخش بینامللل پرتوشیمی جم بوده است.
از سوی دیگر در بهمن ماه  1392همزمان مسوولیت روابط عمومی پرتوشیمی جم را با ماموریت
آسیب شناسی و تحول در این واحد پذیرفتم و تا تیرماه  1394آن را ادامه دادم .این دوره را میتوان دوره
ورود تفکر دگرگونی در این واحد نامید که بازتاب این تحول در متامی کارکردها از جمله در بازطراحی
برند سازمانی ،استخراج سند هویت برصی ،مدیریت رسانههای مکتوب ،توسعه رسانههای تحت
وب ،مدیریت رسانههای اجتامعی ،برگزاری رویداهای تجاری و  CSRکامال مشهود بود .برنامهریزی و
نظارت ،تدوین برنامههای بلند مدت راهربدی ،واگذاری و برونسپاری پروژها در قالب طراحی RFP
از مهمرتین فعالیتهای این دوره بوده است.
نشانی :تهران ،خیابان توانیر ،خیابان نظامی گنجوی ،شامره 27
تلفنwww.jpcomplex.ir 021 88654545 :

معاونت بازار و امور مشرتیان گروه رشکتهای هدهد زندهرود
1392-1391
هدهد زندهرود یک هلدینگ کــارآفـرین متشکل از هفت رشکت ساختامنی است که با بهرهگیری از سیاست
رسمایهگذاری خطرپذیر یا  Venture Capitalتوسعه یافته است .گروه رشکتهای هدهد زندهرود با توجه به
نیازهای صنعت ساختامن کشور اقدام به ایدهیابی و تاسیس مجموعهای از رشکتهای مستقل در این صنعت
منودهودرقالبیکمجموعهواحد،آنهاراهدایتمیمناید.اینهلدینگهماکنوندرطیفوسیعیازصنعت
ساختامن ،از توسعه نوسازی بافتهای فرسوده تا ساخت و مدیریت آپارمتانهای لوکس و الکچری در مناطق1
و 2تهران حضور فعال دارد .آنچه من در طی مدت زمان 2سال در این هلدینگ ایفای نقش کردم تاسیس دپارمتان
روابطعمومی و امور مشرتیان این هلدینگ بود که بعدها در نقش معاونت بازار و امور مشرتیان توسعه یافت.
نشانی:تهران،خیابانگاندی،خیابانپنجم،پالک،24طبقه،3واحد.5کدپستی1517895415:
تلفن 021-88676173-5 :تلفکسwww.Hzrcgroup.com 021-88677409 :

مدیر روابط عمومی رشکت فناوران اطالعات و ارتباطات شامل غرب
1391-1391
 ICTNیکی از رشکتهای بزرگ حوزه فناوری اطالعات است که در زمینه ارائهی راه حلهای جامع و
خدمات تخصصی در صنعت  ، ITفعالیت دارد ICTN .با عضویت در شورای عالی انفورماتیک و با
فعالیت در زمینههای طراحی و پیادهسازی نرم افزارهای سفارش مشرتی ،راهکارهای مجازی سازی،
طراحی و معامری شبکه ،مستندسازی و اصالح ساختار شبکه ،مستندسازی و اصالح پیکره بندی تجهیزات
شبکه ،پشتیبانی فنی رسویسها و رسورها توانسته است مجری پروژههای گسرتدهای در رسارس کشور
گردد .همکاری من با این رشکت معترب محدود بود اما آنچه من ایفای نقش کردم سازماندهی مجدد دپارمتان
روابطعمومی و طراحی و اجرای رسانههای مورد نیاز این سازمان بود .پذیرش مسوولیت معاونت بازار و امور
مشرتیان هلدینگ زندهرود با هامهنگی  ICTNموجب خروج من از این رشکت گردید.
نشانی :تهران ،سعادت آباد ،میدان فرهنگ ،ساختامن سهند ،طبقه سوم.
کد پستی 1997746449 :تلفنwww.ICTN.ir 021-22139230 :

مدیر ارتباط با مشرتیان گروه تبلیغاتی راه نو
1389-1391
«گروه تبلیغاتی راه نو» از گردهامیی کانون آگهی و تبلیغات راه نو ،کانون آگهی و تبلیغات فانوس راه نو،
رشکت رسوش راه نو ایرانیان ،رشکت رسوش راه نو پاسارگاد ،رشکت سیام هامیش نوین ،رشکت دنیای
پیام ایرانیان و موسسه فرهنگی منایگان اندیشه(فرنا) بعنوان اعضاء اصلی با محوریت جذب آگهیهای
شبکههای رسارسی صدا و سیام بوجود آمده است .هر یک از اعضاء این تشکل هویت حقوقی مستقل
دارند اما همه آنها در گروه راه نو پیوندی اسرتاتژیک یافتهاند .این گروه در حوزه تخصصی خود یعنی تولید
و پخش آگهی از شبکههای رسارسی و استانی صداوسیام همکاریهای موفق و موثری را با سازمانهای
دولتی و خصوصی داشته است .آنچه من در این گروه ایفای نقش منودم استقرار سیستم  CRMبه منظور
مدیریت ارتباط با مشرتیان این گروه بود که در کنار آن سیستم شیرپوینت نیز را برای اجرای فرآیندهای
سازمانی اجرا گردید.
نشانی :تهران ،خ کریم خان زند ،روبروی ایرانشهر ،نبش کوچه عسجدی ،پالک 1واحد2
تلفکس 88849609-88849345-88845018:فکسwww.raheno.tv 88846136 :

کارشناس ارشد پیامهای بازرگانی صدا و سیامی استان قزوین
1390-1390
پس از تجربه ای که در سال  1389با مدیریت بازرگانی منایندگی انحصاری پیامهای بازرگانی صدا و سیامی
استان قم کسب کردم در ابتدای سال  1390با پیشنهاد بر عهده گیری همین سمت در قزوین مواجه گردیدم
اما از آنجا که متایل داشتم در تهران و در کنار خانواده حضور داشته باشم آن را نپذیرفته و تنها به کارشناسی
و نظارت ارشد آن برای مدیرعامل بسنده کردم.
نشانی :تهران ،خ کریم خان زند ،روبروی ایرانشهر ،نبش کوچه عسجدی ،پالک  1واحد 2
تلفکس 88849609-88849345-88845018:فکسwww.raheno.tv 88846136 :

مدیر بازرگانی منایندگی پیامهای بازرگانی صدا و سیامی استان قم
1389-1389
سازمان صدا وسیام بهره برداری تبلیغاتی از شبکههای استانی خود را به بخش خصوصی واگذار
میمناید .کانون ایرانیان صاحب امتیاز پیامهای بازرگانی استان قم در سال  1389بوده است که من
مدیریت بازرگانی و مسوولیت مستقیم قراردادهای اجرایی را برعهده داشتم .این منایندگی توانست
چرخه مالی بالغ بر شش میلیارد ریال ایجاد کند که در زمان خود چرخه قابل مالحظهای بود.
نشانی :قم ،بلوار امین ،ابتدای بلوار شهید گلزاری .منایندگی پیامهای بازرگانی صدا و سیام 1389
تلفن0251-2935186 :
مدیرعامل موسسه تبلیغات ،اطالع رسانی و نرش دیجیتال آسامن
1384-1389
موسسه آسامن در سال  1384با کسب مجوز کانون آگهی و تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
در مرداد ماه  1385به مدیر مسئولی و صاحب امتیازی اینجانب كار خویش را آغاز منود .كانون را بنا
به زمینههای كار تخصصی ،موسسه تبلیغات ،اطالع رسانی و نرش دیجیتال آسامن نامیدیم و در ابتدای
فعالیت تالش شد زمینههای تخصصی آنچنان تدوین ،برنامه ریزی و اجرا شود كه موسسه را به عنوان
مركز تخصصی در زمینههای تبلیغات و اطالع رسانی تبدیل مناید .این موسسه  6سال فعال بوده و مجری
پروژههای متعدی بویژه در زمینه فناوری اطالعات گردید و با مهاجرت من به تهران غیرفعال گردید.
نشانی :استان مرکزی ،اراک ،خیابان امام ،باالتر از چهارراه دکرت حسابی ،ساختامن اسحاقی ،طبقه
چهارم.
تلفن0861-2242745 :
www.Aidp.ir
رشکت کامپیوتری آریانت
1382-1384
رشکت کامپیوتری آریانت ،كه مركز تخصصی كامپیوتر  Control Panelنیز نامیده میشد ،یكی از
رشكتهای نوپا ،ولی به نوبه خود موفق در عرصه نرم افزار و فناوری اطالعات به شامر میرفت كه
در سال 1382با موضوع فناوری اطالعات و ارتباطات و اینرتنت ،نرم افزار ،تجارت الكرتونیك و شبكه
توسط اینجانب و تنی چند از متخصصین رشوع به كار كرد.
هدف از تاسیس رشکت برآوردهسازی متامی نیازهای کامپیوتری در یک مرکز بدون رصف وقت و
هزینه نامتعارف برای متامی افراد و اقشار عالقهمند بوده است .همکاری من با این رشکت به مدت
 15ماه ادامه یافت و سپس با فروش سهام خود از آن خارج گردیدم.
نشانی :استان مرکزی ،خمین ،ابتدای خیابان شهدا
تلفن2223211-2223210-2223209 :
مجری پروژههای وب و نرم افزارهای چند رسانه ای به صورت شخصی
1380-1382
از سال  1380و پس از آغاز دوره دانشجویی بدون تاسیس یک موسسه یا یک رشکت حقوقی وارد
حوزه فناوری اطالعات گردیده و اجرای پروژههای شخصی مانند پیاده سازی وب سایت اینرتنتی و نرم
افزار چند رسانه ای را میپذیرفتم .فعالیتی که به مدت  2سال ادامه یافت و رسمنشاء فعالیتهای
من در این زمینه گردید.

پروژههای شاخص پیشین
»اجرای دو دوره منایشگاه  K Showدر دوسلدورف آملان در سالهای  2016و  2019برای پرتوشیمی جم.
»اجرای دو دوره منایشگاه  Plastدر میالن ایتالیا در سالهای  2015و  2018برای پرتوشیمی جم.
»اجرای شش دوره منایشگاه  Chinaplasدر شانگهای و گوانگژو چین در سالهای  2014تا  2019برای پرتوشیمی جم.
»اجرای دو دوره منایشگاه  Interplasticaدرمسکو روسیه در سالهای  2015تا  2016برای پرتوشیمی جم.
»اجرای شش دوره منایشگاه  Plasteurasiaدر استانبول ترکیه در سالهای  2014تا  2019برای پرتوشیمی جم.
»اجرای یک دوره منایشگاه  VietnamPlastدر هوشیمین ویتنام در  2015برای پرتوشیمی جم.
»اجرای یک دوره منایشگاه  KenyaPlastدر نایروبی کنیا در  2016برای پرتوشیمی جم.
»اجرای یک دوره منایشگاه  Plastindiaدر احمدآباد هندوستان در  2018برای پرتوشیمی جم.
»برگزاری هامیش روز صنعت پرتوشیمی ایران در دوسلدورف آملان با مشارکت بخش بینامللل .NPC
»مدیریت محتوا ،طراحی و انتشار گزارش عملکرد سال  1398رشکت رسمایهگذاری تامین اجتامعی برای شستا.
»مدیریت محتوا ،مستندسازی گزارش سامانههای سازمانی رشکت رسمایهگذاری تامین اجتامعی برای شستا.
»مدیریت محتوا ،طراحی و انتشار گزارش عملکرد سال  1398برای رشکت پرتوشیمی جم.
»برگزاری بیست و نهمین اجالس مدیران عامل صنعت پرتوشیمی با مشارکت انجمن صنفی کارفرمایی برای پرتوشیمی جم.
»طراحی و مدیریت پروژه پورتال درون و برون سازمانی هلدینگ انرژی سپهر.
»طراحی و مدیریت پروژه پورتال برون سازمانی پرتوشیمی سیراف ،دنا ،سبالن ،الوان و سیتکو برای هلدینگ انرژی سپهر.
»بازطراحی برند و انتشار سند هویت برصی ( )Ciرشکت پرتوشیمی جم.
»بازطراحی برند و انتشار سند هویت برصی ( )Ciرشکت دایناپکس.
مهارتهای فـردی
»روابط عمومی مناسب و توانایی برقراری ارتباط مناسب با همکاران و مشرتیان.
»توانایی درک ،طراحی و توسعه فرآیندهای سازمانی.
»مدیریت زمان و استفاده بهینه از زمان فعالیت.
»داشنت روحیه همکاری و ارتباط با گروه و توان انجام کار در رشایط سخت و پیچیده.
»قدرت و رسعت تطبیق با محیط سازمانی.
»عالقمند به حوزه برنامهریزی و هوشمندسازی دادهها توسط راهکارهای هوش تجاری
عالقهها و ویژگیهای شخصیتی
»ایرانگرد و جهانگرد و سابقه سفر به بیش از  40کشور جهان در اروپا ،آسیا و آسیای میانه.
»ساختار ذهنی منظم و نظاممند.
»مسئولیتپذیر ،مثبت نگر ،هوشمند و دارای پشتکار در پروژهها.
»کنرتل رفتار در رشایط ناخوشایند و عصبی.
»عالقمند به مفاخر ،فرهنگ و متدن ایرانی اسالمی.
»نویسنده چند مقاله با موضوعیت فرهنگ و متدن ایرانی اسالمی در روزنامههای صبح کشور.
»سخرنان چند سمینار با موضوعیت بررسی راهکارهای افزایش ظرفیتهای توریسم و گردشگری.
»عالقمند به عکاسی و نیز برنده جشنواره «عکس برگزیده سال  »1387سایت عکاسی دوربین دات نت.
»عالقمند به طبیعت گردی ،وبگردی ،وبالگ نویسی ،شعر و موسیقی کالسیک ایرانی.
»پرداخنت چند ساله به ورزش تنیس روی میز و دارای مقامهای متعدد شهری و استانی.
»عضوهیات موسس و هیات مدیره انجمن غیر دولتی( )NGOصلح اندیشان جوان.
»سابقه انتخاب به عنوان همکار برگزیده در مسوولیتهای گذشته.

عضویتها
»عضو انجمن روابط عمومی ایران.
»عضو انجمن متخصصان روابط عمومی ایران.
»عضو انجمن جهانی مدیریت روابط عمومی (.)IPRA
»عضو سازمان نظام مهندسی ساختامن.
رشکت در هامیشها و گواهینامهها
»گواهینامه دوره مدیریت فرایندهای کسب وکار ،موسسه آموزشی کار وکسب.
»گواهینامه دوره هوش تجاری و طراحی داشبورد و گزارشهای مدیریتی با  ،Power Biموسسه آموزشی کار وکسب.
»گواهینامه طراحی هویت برند ،با تدریس آرش سلطانعلی ،مدرسه تبلیغات ایده.
»گواهینامه مدیریت روابط عمومی ،با تدریس دکرت یحیی ایلهای ،مدرسه تبلیغات ایده.
»گواهینامه مدیریت انگیزش ،با تدریس دکرت طباطبایی ،مرکز آموزش پرتوشیمیجم.
»استارتاپ ویکند در دانشکده فنی دانشگاه تهران در اسفند ماه .1392
»هامیش و کارگاه آموزشی فروش در رشایط رکود.
» هامیش افزایش فروش در بازار رقابتی به همت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و با تدریس دکرت احمد روستا و دکرت کامران صحت.
»هامیش توسعه منابع انسانی و بهرهوری موسسه  Business Training and Executive Recruitment agencyانگلستان.
»گواهینامه رشکت در هامیش و کارگاه آموزشی کانونهای تبلیغاتی استان مرکزی به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
»گواهینامه کارگاه آموزشی و سمینار کاربرد سازههای فوالدی در ژاپن با تدریس اساتید برجسته ژاپنی.
عالقهمندیهای مطالعه
»کسب وکار.
»رسگذشت نامهای تجاری.
»فناوری اطالعات.
»تاریخ معارص ایران و جهان.
»شعر و موسیقی کالسیک ایران.
»سفرنامه ،جاذبههای طبیعی و شگفتیهای آفرینش.
دورههای آموزشی شاخص
»دوره مدیریت فرایندهای کسب وکار ،موسسه آموزشی کار وکسب.
»دوره کاربردی هوش تجاری و طراحی داشبورد و گزارشهای مدیریتی با  ،Power Biموسسه آموزشی کار وکسب.
»دوره طراحی هویت برند آموزشگاه تخصصی ایده.
»دوره مدیریت روابطعمومی آموزشگاه تخصصی ایده.
»دوره مدیریت زمان مرکز آموزش پرتوشیمی جم.
»مدیریت انگیزش مرکز آموزش پرتوشیمی جم.
»نظام آراستگی ( )5Sمرکز آموزش پرتوشیمی جم.

مقاالت و پژوهشها
نرشیه انجمن رشکتهای ساختامنی

اردیبهشت  1392شامره306

سازوکار سازمانی و بخش خصوصی راه حل مشکل بافت فرسوده.

نرشیه رسمایه گذاری خطرپذیر

گوگل ونچـر ،بازوی رسمایهگذاریهای خطرپذیر رشکت گوگل.

ماهنامه کارآفرینان

گوگل ونچـر ،بازوی رسمایهگذاریهای خطرپذیر رشکت گوگل.

اردیبهشت  1392شامره2
خرداد  1392شامره 90

گوگل ونچـر ،بازوی رسمایهگذاریهای خطرپذیر رشکت گوگل.

ماهنامه شوق کارآفرینی

تیرماه  1392شامره 8

روزنامه مردم ساالری

فراموش شدگان پاک ،فراموش شدگان خاک.

روزنامه مردم ساالری

آشفتگی و پویایی نسل سوم.

خرداد 1384
تیر 1383

تحلیل و آنالیز نوع کارکرد کسب و کارهای شهری خمین.

کتاب بانک اطالعات شهری

تیرماه  1392شامره 1

مهارت زبان
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Reading

Reading

Writing

Writing

Writing

Speaking

Speaking
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Total
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