
درباره من

 .هستم فاضلی احسان من

 ارتباطات مدیریت هایسیستم روژهـپ رـمدی و درسـم اور،ـمش ر،ـتحلیلگ عنوان به که است سال 7 رب بالغ

 مهندسی رشته ارشد کارشناسی مقطع در التحصیل فارغ کنم. می فعالیت مشتری با ارتباط مدیریت خصوصا

 ارتباط مدیریت هایسیستم پروژه 60 از بیش در تاکنون هستم. طوسی الدین نصیر خواجه دانشگاه از صنایع

 پیشرفته و مقدماتی راهبری دوره ها ده درسـم و امکرده فعالیت رـتحلیلگ و اورـمش ر،ـمدی عنوان به مشتری با

 مانند بزرگی هایپروژه مدیر که است افتخار باعث من برای .امبوده CRM Dynamics Microsoft افزارنرم

 برید خزر، پارس البرز، فرادیس ورزی داده اجتماعی، تامین سازمان مردمی ارتباطات مرکز سامانه یمل پروژه

 ایران عزیزمان کشور در ... و حدیث و قرآن دانشگاه سداد، ورزی داده واژه، گل نشر آنالین، آهن نوین، سامانه

 .ام بوده

 

  

 احسـان فاضلـی

راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری و مدیر پروژه مدرس مشاور، طراح،
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 تحصیالت

 سمت ها

 

  

1390-1392مهندسی صنایعکارشناسی ارشد  

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

1385-1389مهندسی صنایعکارشناسی

دانشگاه بوعلی سینا

شرکت سامانه های مدیریتتاکنون -1395

نایب رئیس هیات مدیره

شرکت سامانه های مدیریتتاکنون -1391

مدیر مهندسی و ارائه خدمات فنی

 برید سامانه نوینشرکت 1391-1390

روش هاکارشناس سیستم ها و 
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 پروژه ها

  

1391دانشگاه قرآن و حدیثشرکت سامانه های مدیریت

ویان و مدیریت درخواست های دانشجویانشجپروژه مدیریت ارتباط با دان مدیر پروژه

1392شرکت داده ورزی سدادشرکت سامانه های مدیریت

پروژه مدیریت ارتباط با مشتریان و شعب بانک ملی مدیر پروژه

1393شرکت توسعه ریزکامپیوتر ایرانشرکت سامانه های مدیریت

پروژه مدیریت ارتباط با مشتریان و درخواست های تجهیزات مدیر پروژه

1394شرکت پارس خزرشرکت سامانه های مدیریت

پروژه باشگاه مشتریان و فروشندگان پارس خزر مدیر پروژه

1394 نشر گل واژهشرکت سامانه های مدیریت

مدیر پروژه رانهمراه با باشگاه دبی سیستم فروش، بازاریابی و سایت گل واژه یکپارچه با 

1391-1396 شرکت برید سامانه نوینشرکت سامانه های مدیریت

مدیر پروژه مطالبات و  باشگاه مشتریانسیستم فروش، بازاریابی، خدمات، وصول 

1394 شرکت آهن آنالینشرکت سامانه های مدیریت

مدیر پروژه مدیریت ارتباطاتسیستم فروش و حسابداری و 

1395 شرکت فن آوری آزمایشگاهیشرکت سامانه های مدیریت

مدیر پروژه سیستم فروش، بازاریابی و خدمات 

1395 شرکت داده ورزی فرادیس البرزشرکت سامانه های مدیریت

مدیر پروژه  پروژه شهروند کارت کاشان

1395 سازمان تامین اجتماعیشرکت سامانه های مدیریت

پروژه مدیر سامانه مرکز ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی

5139 نوین چوبشرکت شرکت سامانه های مدیریت

مدیر پروژه سیستم بازاریابی، فروش و ارتباطات

1395 تهران ارکاکشرکت شرکت سامانه های مدیریت

مدیر پروژه سیستم خدمات، برنامه ریزی منابع، سفارشات و بسته های کاری
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 مهارت هابرخی از 

 

 

بهینه سازی فرایندهای 

کسب و کار

راهکارهای مدیریت 

ارتباط با مشتری

تحلیل کسب و کار تحلیل نیازمندی سفارشی سازی

ارائه راهکار اسکرام

6139 مرکز پیام رعدشرکت سامانه های مدیریت

مدیر پروژه پروژه مدیریت مرکز تماس و بازاریابی و فروش 

6139 شرکت گسترش انفورماتیک ایرانشرکت سامانه های مدیریت

مدیر پروژه شعب بانک صادرات ایرانسیستم خدمات پشتیبانی 

6139 تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودروشرکت سامانه های مدیریت

مدیر پروژه سیستم مدیریت ارتباطات


