بنام خدا
فرزند :اكبر

نام و نام خانوادگی :فاطمه كريم وند
شماره تلفن همراه05959959090 :
نشانی الكترونيكf.karimvand@yahoo.com :
وب سایتwww.fatemehkarimvand.com :
اینستاگرام@dr.fatemehkarimvand :
سوابق تحصيلی(آکادميك):

 كارشناسي ارشد :رشته علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات واحد آذربايجان شرقي
 دكتري تخصصي علوم ارتباطات( )PHDدانشگاه آزاد تبريز
سوابق پژوهشی:
 تاليف کتاب بخوان تا حرف بزنی
 رساله دكتري با موضوع :طراحي مدل بهينه ارتباط با مشتري بر اساس تحليل نقاط تماس در سفر مشتري
 نگارش مقاله نقش رسانه ها در سلامتي يا افسردگي استفاده كنندگان -با تاكيد بر شبکه هاي اجتماعي(فصلنامه علوم
خبري دانشگاه علامه طباطبايي)
 مقاله بازنمايي سبک زندگي در شبکه هاي راديويي صدا و سيما جمهوري اسلامي-مورد مطالعه برنامه هاي شبکه
تهران(فصلنامه علوم خبري دانشگاه علامه طباطبايي)
 مقاله عوامل تاثيرگذار بر جذب مخاطبان تئاتر در شهر تهران(نشريه مطالعات جامعه شناسي  ISCبا درجه علمي و
پژوهي)
 مقاله تطبيقي روزنامه نگاري زرد و شبکه هاي اجتماعي مجازي(فصلنامه علوم خبري دانشگاه علامه طباطبايي)
 همکاري در طرح تحقيقاتي ،پژوهشي و كاربردي اطلس شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي در مناطق ششگانه
شركت آب و فاضلاب استان تهران و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وزات علوم ،تحقيقات و فناوري
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 همکاري در تدوين ،طراحي و جمع آوري كتاب مديريت استراتژيک نوشته سيد جمال نورجمالي
 اجراي طرح علمي افکار سنجي در مجموعه فروشگاه هاي هايپرمي در سراسر كشور
 اجراي طرح علمي سنجش رضايت مشتريان مبتني بر مدل  ECSIدر مجموعه فروشگاه هاي هايپرمي در سراسر
كشور
سوابق آموزشی:
 طي كردن دوره حرفه اي  5ماهه مستري در حوزه فن بيان ،ارتباط موثر ،سخنوري ،مديريت  Social Mediaو ....
 گذراندن دوره  95روزه سخنراني و آموزش فن بيان
 شركت در دوره تخصصي مديريت تجربه مشتري به همراه كارگاه طراحي نقشه سفر مشتري
 طي كردن دوره هاي تخصصي حوزه روابط عمومي ،ارتباطات و ارتباط با مشتريان
 گذراندن دوره آموزش زبان انگليسي ( )Beginnerمركز آموزش زبان بازرگاني همراه با اخذ گواهينامه
 گذراندن دوره آموزش زبان انگليسي( )Elmentaryمركز آموزش زبان بازرگاني
 گذراندن دوره آموزش زبان انگليسي ( )Pre Intermediateمركز آموزش زبان بازرگاني
 گذراندن دوره آموزش زبان انگليسي ( )Intermediateمركز آموزش زبان بازرگاني
 گذراندن دوره آموزش زبان انگليسي ( )Upper Intermediateمركز آموزش زبان بازرگاني
 طي كردن دوره هاي آموزشيICDL 9.1
 گذراندن دوره هاي آموزشي مقدماتي و پيشرفته Microsoft Office
 طي دوره تخصصي نرم افزار آماريSpss
 طي كردن دوره فراگيري آموزش تربيت مربي روخواني و روانخواني قرآن كريم سازمان فني و حرفه اي
 طي كردن دوره آموزشي و كسب كارت داوري واليبال از فدراسيون واليبال جمهوري اسلامي ايران
 گذراندن دوره هاي آموزشي و تخصصي ورزش كاراته سبک بودوكاي دو كاراته از فدراسيون كاراته
طراحی دوره آموزشی:
2

 طراحي دوره آموزش جامع كلام جذاب در ارتباط
 دوره تقويت هوش كلامي
 دوره ارتباط موفق
سوابق تدریس:
 برگزاري متوالي دوره هاي آموزش جامع كلام جذاب در ارتباط(با ارائه گواهينامه از موسسه آموزش عالي آزاد علوم و
فنون تهران)
 برگزاري دوره هاي آموزش تقويت هوش كلامي
 برگزاري دوره هاي آموزش ارتباط موفق
 برگزاري دوره مهارت هاي تدريس ويژه مدرسان شركت فولاد هرمزگان
 برگزاري دوره هاي مهارت هاي ارتباطي و كلامي ،ارتباط با مشتري و زبان بدن جهت كاركنان و مديران بيمه خاورميانه
 برگزاري دوره آموزشي مهارت هاي ارتباطي در محيط كار(مقدماتي ،پيشرفته) در كلينيک ارتوپدي دكتر آذر سينا
 برگزاري دوره آموزشي ارتباط با مشتري(مقدماتي ،پيشرفته) در كلينيک ارتوپدي دكتر آذر سينا
 برگزاري دوره آموزشي فن سخنوري و قدرت بيان در تبليغات و روابط عمومي(در موسسه فرهنگي هنري روابط عمومي
آرمان)
 مدرس دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران مركز با كد )70193
 تدريس آموزش هاي آنلاين دو ساعته (چگونه جذاب صحبت كنيم ،رفع خجولي دراجرا و تسلط كلامي ،تقويت بيان
در ارتباط ،جذابيت كلامي ،راهکارهاي ارتباط موثر با همسر-ويژه بانوان ،تکنيک هاي كاربردي فن بيان در ارتباط)
 تدريس در مركز آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران بمدت  9سال(ارتباطات و تعاملات ،برنامه ريزي فرهنگي
و اجتماعي ،سرپرستي مراكز اجتماعي ،اقتصاد فرهنگ محله ،مديريت و برنامه ريزي اجتماعي ،مديريت مشاركتي)
 تدريس در مركز علمي كاربردي دكتر عبيدي از سال ( 9759مديريت روابط با مشتري ،مشتري مداري ،افکارسنجي،
امور پژوهشي ،فنون فروش ،بازارشناسي)
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 تدريس در مركز آموزش مجموعه فروشگاه هاي هايپرمي از سال  57تاكنون(ارتباط با مشتريان ،خدمات مشتريان و
مباحث ) CRM
سوابق اجرایی:
 -9مدير خدمات مشتريان فروشگاه هاي هايپرمي از سال  9757تاكنون
 -1مسئول روابط عمومي و امور بازايابي دبيرخانه همايش رتبه بندي شركت هاي برتر ،شركت گروه بين المللي راهبران
توسعه سال 9751
 -7كارشناس روابط عمومي و عضو هيئت تحريريه فصلنامه توان ياب-موسسه خيريه نيکوكاري رعد 9750
 -9كارشناس روابط عمومي و امور اجرايي همايش ،انجمن آلزايمر ايران 9759
 -9سرپرست دبيرخانه و روابط عمومي اتاق تعاون استان تهران 9791-93
 -1سرپرست حوزه مطالعاتي و پژوهش ،شركت سرمايه گذاري بانوان 9799-91
 -3كارشناس روابط عمومي و امور بين الملل شركت مهندسي بازرگاني نداي نور سبز سال 9797-99
 -9مشاور عالي و اجرايي در امور آموزش مديريت فرهنگي ،اجتماعي و ارتباطات موسسه بازرگاني تهران 9799
گواهينامه ها:
• گواهينامه بين المللي شركت در دوره  95روزه آموزش سخنراني و فن بيان(دانشگاه تهران)
• گواهينامه شركت در دوره تخصصي مديريت تجربه مشتري
• شركت در سومين نشست علمي روابط عمومي علم تا عمل ايران– تير ماه 51هتل اسپيناس پالاس
• گواهينامه شركت در چهارمين نشست علمي روابط عمومي علم تا عمل ايران– آبان ماه  51ايوان شمس
• لوح تقدير به مناسبت روز معلم از مركز علمي كاربردي شهروندي شهرداري تهران
• گواهينامه شركت در دومين كنگره جهاني كارگزارن مسلمان روابط عمومي
• گواهينامه شركت در نهمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيک
• گواهينامه شركت در سومين كنفرانس بين المللي برند
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• گواهينامه شركت در كنفرانس بين المللي و كارگاه آموزشي باشگاه مشتريان و برنامه هاي وفاداري
• گواهينامه شركت در كنفرانس بين المللي باشگاه مشتريان
• گواهينامه شركت در كنفرانس بين المللي باشگاه مشتريان
• گواهينامه شركت در كنفرانس و كارگاه آموزشي مديريت مراكز خريد عمده و خرده
• لوح سپاس به عنوان مدير خدمات مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي هايپرمي از رئيس پليس راهور تهران
توانمندي ها:
• مدرس تخصصي در حوزه هاي ارتباط موثر ،سخنوري ،فن بيان و ....
• تدريس در حوزهاي مرتبط با روابط عمومي ،ارتباطات و مديريت امور مشتريان و...
• طراحي و اجراي پروژه هاي سنجش رضايت مشتريان(مبتني بر مدل اروپايي )ECSI
• مشاوره در حوزه تخصصي مديريت ارتباط با مشتريان CRM
• كوچينگ و مشاوره خصوصي
• تسلط به كامپيوترICDL
• تسلط به نرم افزارSpss
• تسلط به نرم افزار هايMicrosoft Office
• آشنا به نرم افزارهاي طراحي
تفاهم نامه:
• تفاهم نامه همکاري جهت برگزاري دوره هاي آموزشي با موسسه آموزش عالي آزاد علوم و فنون تهران ()TBS
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