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 مشخصات فردی 

  آیدا ساده تهرانیو نام خانوادگی: نام 

  :25/6/1366تاریخ تولد 

  :متأهلوضعیت تأهل 

  :ایرانیملیت 

  :تهران، محدوده تهران نو )شرق تهران(محل سکونت 

  09124716852: موبایلشماره 

  :77481819شماره تماس منزل 

 و پژوهشی سوابق تحصیلی

 کارشناسی 

 1388از دانشگاه غیر انتفاعی ارشاد دماوند )واحد تهران(،  مدیریت بازرگانیدانش آموخته رشته 

 در این مقطع و کسب عنوان رتبه اول در دانشگاه )استعدادهای درخشان( 18.63فارغ التحصیل با معدل 

 کارشناسی ارشد 

 1391از دانشگاه ارشاد دماوند )واحد تهران(،  بین الملل ازاریابیگرایش ب-مدیریت بازرگانیدانش آموخته رشته 

 پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور و با لحاظ سهمیه استعدادهای درخشان

راهنما: سرکارخانم دکتر منیژه قره چه، )استاد عوامل مؤثر بر صادرات کفش بررسی عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: 

 استاد مشاور: جناب آقای دکتر کریمی علویجه، استاد داور: جناب آقای دکتر رحیم محترم(

 مقاله 

ارزیابی عوامل اثرگذار "( با عنوان ISI Journal) Basic & Applied Scientific Researchانتشار مقاله در ژورنال 

 "در توسعه صنعت بیمه زندگی

 وره های گذرانده شده د 

 1398در دانشگاه تهران از شهریورماه  DBA-Digital transformationدر حال گذراندن دوره یکساله 

 1393در سازمان مدیریت صنعتی، آبان ماه  "مدیریت سفارشات و خرید خارجی"دوره کوتاه مدت 

 1385در آموزشگاه نخبگان اندیشه،  ICDLدوره حرفه ای 

 فراهم میباشد.  ICDL*امکان ارائه گواهی برای همه موارد فوق الذکر به جز دوره 
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 سوابق شغلی

 (1391-1389مدیریت، استراتژی و بازاریابی حین تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ) ترجمه متون تخصصی 

 مدیریت پروژه های نفت، معدن و نیرو(  تناوبدر شرکت  کارشناس بخش مدیریت اسناد و دستیار مدیر پروژه(

(: ترک مجموعه به دلیل اتمام تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و تمایل به ادامه 1392تا آبان ماه  1391)مردادماه 

 فعالیت در رشته بازرگانی خارجی

 سواری و سنگین(  )تولید کننده انواع لنت ترمز ماشین آالت جهان ترمز کاشاندر شرکت  کارشناس بازرگانی خارجی

 ماه  7(: ترک موقت کار و گذراندن دوران مرخصی زایمان به مدت 1394تا تیرماه  1392)آبان ماه 

 تا کنون( 1394)بهمن ماه  جهان ترمز کاشاندر شرکت  و روابط عمومی مدیر داخلی 

  تا کنون  1391سابقه بیمه از مرداد ماه 

 

 توانمندی ها و مهارت ها 

 مفاهیم سخت افزاری و نرم افزاری آشنا به ویندوز و 

  تسلط کامل مجموعهOffice  :شاملWord ،Excel ،Power Point  وOutlook  

  مسلط به انجام مکاتبات و مکالمات به زبان انگلیسی 

  آشنایی با نرم افزارVISIO 

  آشنایی با نرم افزارPhotoshop  

 )مسلط به سیستم اتوماسیون اداری )چارگون 

  افزار مدیریت داده وبسایتآشنا با نرم  

  مسلط به نگارش مکاتبات اداری 

 های مدیریت و نحوه پیاده سازی آنهاآشنا با استراتژی 

 آشنا با مفاهیم و اصول منابع انسانی 

 آشنا با اصول مدیریت رفتار سازمانی 

 آشنا به اصول فرآیند نویسی و تنظیم شرح وظایف 
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 بازرگانی خارجی کارشناسسمت انجام شده در  یفعالیت ها

 یابی و صدور به منظور منبع مؤثر انجام کلیه مکاتبات خارجیInquiry های أمین مواد اولیه، قطعات و دستگاهجهت ت

 مورد نیاز 

 ارتباط با واحد لجستیک و تأمین مواد به منظور تعیین نقاط سفارش 

 تهیه جداول مقایسه ای قیمت با در نظر گرفتن شرایط معامله 

 مکاتبات مورد نیاز به منظور دریافت نمونه و چانه زنی قیمتی 

  آشنا با مفاهیمHS Code و صادرات، اینکوترمز و فرآیند واردات 

 هماهنگی برای تولید و حمل و تهیه کلیه اسناد حمل 

  هماهنگی با شرکتهای کشتیرانی و پیگیری های مربوطه طبق برنامه زمانبندی 

 گواهی بازرسی  وربه منظور صد ارتباط با شرکتهای بازرسی 

 آشنا به امور مربوط به ثبت سفارش، پرداختهای بانکی، حواله های ارزی و پرداخت از طریق صرافی 

 و روابط عمومی فعالیت ها ی انجام شده در سمت مدیر داخلی

 های اجرائی مدیران عالینظارت، پشتیبانی و کنترل برنامه 

  یا برنامه ریزی نشدهحل مسائل جاری و موارد پیش بینی 

 ایجاد ارتباط بین مدیران عالی با مسئولین و کارشناسان شرکت جهت شفاف سازی نیازها و سطوح پشتیبانی 

 پیگیری و رفع مسائل، نیازها و مشکالت پرسنل 

 برنامه ریزی و مدیریت آموزش برای پرسنل 

  مورنیروی انسانی مشغول در سازمان برای پیشبرد ا یانگیزشطراحی سیستم 

 ها و معضالت احتمالیهای پیشنهادی برای گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و پیش بینی ریسکتهیه طرح 

 های مورد انتظار به مدیران عالی تنظیم و ارائه گزارش 

 های داخلی و خارجی برنامه ریزی و برگزاری نمایشگاه 

 کنترل و بروز رسانی سایت رسمی شرکت 

 بوط به تبلیغات و روابط عمومی شرکتانجام کلیه امور مر 

 های فیزیکی شرکتاستقرار و کنترل بر سیستم اموال و دارایی 

 ویژگیهای شخصیتی

 انگیزه، هدف محور و توانا در انجام امور در شرایط پراسترس با 

  قدرت تعامل و انعطاف پذیری باال در ارتباط با همکاران 

  دارای تمرکز و دقت قابل توجه در انجام امور محوله 

 ( 3یا  2دارای مهارت در نظارت بر یک تیم کوچک )نفر 
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Profile 
 

Name: Aida Sadeh Tehrani 

Sex: Female 

Date of birth: Sep.15.1987 

Martial: Married 

Nationality: Iranian 

Tel: +98 21 77481819 

Cell Phone: +98 912 4716852 

 

Education 
 

2010-2013: Ershad Damavand University (Tehran Branch) 

M/A: Business management-international marketing  

It is my honor to represent that I accepted to this course as an outstanding student 

with no exam. 

Thesis title: The effective factors on Shoe export (Supervisor:Dr. Gharecheh, 

Consultant professor:Dr. Karimi Alavijeh, Master referee:Dr. Mohtaram) 

 

2006-2010: Ershad Damavand University (Tehran Branch) 

B/A: Business management 

 

Article 
I have the published ISI paper from  

“Journal of Basic & Applied scientific research”: 

Title: An evaluation of the factors affecting the development of life insurance 

industry 

 

Courses 
Nov. 2014: Foreign purchasing management (Short-term), Iran industrial 

management institution.    

2006: Professional ICDL, Nokhbegan e Andisheh 

2019: DBA-Digital Transmission, student 

 

 

*it is possible to represent all above certificates except ICDL course.  

 

 

 



5 
 

 

 

Work Experience 
 

 2010-2012: Translation some texts such as Management, Strategy and export  

 2012-2013: Document controller & project manager assistant in EPC 

Projects-Tanavob Co. 

The reason of quitting this job: I passed the MA course of business management 

and I would like to have a job in this field. 

 2013-2015: foreign purchasing expert in Jahan Tormoz Co. (manufacturer of 

brake pads and brake shoes) 

The reason of quitting this job: I quit this job because of Maternity leave for 7 

months. 

 2015-till now: General & PR manager in Jahan Tormoz Co. 

 

 

Abilities and Skills: 
 Familiar with windows, hardware and software concepts of computer.  

 Highly skilled in all OFFICE subsets such as Word, Excel, Power point & Outlook 

 Fluent in writing and speaking in English well. 

 Familiar with Photoshop. 

 Fluent in automation system (Chargoon) 

 Familiar with website data management as admin. 

 Highly skilled in official correspondence. 

 Familiar with management strategy and its implementation. 

 Familiar with principles and concepts of human resources. 

 Familiar with principles of organizational behavior management.  

 Familiar with setting up the organizational process and job description. 

 

The Activities which I’ve done in title of foreign purchasing expert: 

 

 Professional & efficient commercial correspondence. 

 Sourcing, getting quotation, following orders before purchasing the required 

materials.  

 Coordination with PC&L department to determine and forecast for order points.  

 Comparing & analyzing supplier’s quotation to locate the best offer and place the 

optimum orders. 
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 Correspondence to receive the samples and bargaining about price in order to 

receive the best choice with the most suitable price.   

 Familiar with HS code system, incoterms and the process of import. 

 Familiar with domestic and international transportation process, getting 

quotations, contracting & tracking the transportation.  

 Contracting with inspection companies for issuing the inspection certificate. 

 Familiar with formalities of order registration, banking payment and all kinds of 

currency transfers.  

 

The Activities which I’m doing in title of Interior manager: 

 Supervising, supporting and controlling all executive plans of top managers.  

 Solve common issues such as unpredictable and unplanned problems. 

 Improve the relationship with top managers and staffs to clarify their needs and levels 

of support.  

 Following up staff issues, needs and problems. 

 Management and planning for staff training. 

 Designing motivation system. 

 Offer proposals to pass from current to optimal situation and predict risks and all 

probable problems. 

 Set and present expected reports to top managers. 

 Planning and holding up internal and external exhibitions. 

 Controlling and updating official website.  

 Advertisement management. 

 Implementation and controlling on physical assets.  

 

 

Personality features 

 Motivated, goal-oriented and have ability to work under pressure 

 Highly flexibility in interacting with colleagues 

 Has significant concentration and precision in carrying out affairs 

 Skilled in supervising a small team of 2-3 people.  

 


