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 دکتری

 بازاریابی   -بازرگانی  مدیریت

 

 ارشد  کارشناسی 

 بازاریابی   -مدیریت بازرگانی

 

 

 

    
 
 

 ( 90- 86)آذربایجان   مدیریت  کلینیک اجرایی مدیر -

 ( 86- 85)تبریز  سیماب  شرکت  کیفیت مدیریت  های سیستم  مشاور -

 ( 89-87)صنعتی تحقیقات  و استاندارد موسسه  شده صالحیت  تایید مشاور -

 ( 91- 89)بناب  واحد اسالمی  آزاد  دانشگاه مدرس -

 ( 91-89) میزان  عالی آموزش موسسه  مدرس -

 ( 90- 87)تعاون اداره   آموزشی مرکز مدرس -

 ( 90-89)امداد کمیته آموزش مرکز مدرس -

 97کارآفرین  آموختگان دانش همایش در ایران بازرگانی  علمی  انجمن اجرایی کمیته  عضو -

 تا کنون(  97)... ( و عسل  شیرین  صنعتی،  مدیریت سازمان ) کاربردی  علمی جامع دانشگاه مدرس -

 در حال همکاری(   01)الغدیر  عالی آموزش موسسه  ارشد کارشناسی مقطع  درسم -

 تا کنون(  98) انسانی  منابع  ارزیابی: مدیران عمومی  های شایستگی  ای حرفه  ارزیاب  -

 شرقی،  آذربایجان استان گاز شرکت   - 

   شرقی،  آذربایجان  استان مالیاتی امور   - 

   ایران،  گاز انتقال شرکت  عبیدی، دکتر  داروسازی  ایران،  گاز   ملی  شرکت - 

   ،(اول  همراه) سیار ارتباطات   شرکت - 

   ایرانیان،  سیرجان  فوالد  شرکت - 

   کوروش، گذاری  سرمایه گروه - 

   ،( ره) خمینی  امام امداد کمیته - 

   آباد، عباس  نوسازی  شرکت - 

   پارس، اکسپرس  تیپاکس  شرکت - 

   سداد،  الکترونیک  پرداخت شرکت - 

 

 

 تجارب حرفه ای 

 تحصیالت 



 

 بورس،   آموزش  و مدیریت توسعه  شرکت - 

 الوند،  دارویی  نانوفناوران  - 

   اسالمی، تبلیغات  سازمان  - 

 دولتی،  مدیریت   آموزش مرکز - 

   بدنی، های خسارت  تامین صندوق - 

 بدنی، های خسارت  تامین صندوق - 

 شرقی  آذربایجان استان هواشناسی اداره - 

   

 

 

  

 بررسي ارتباط بين ادراكات مشتريان از كيفيت خدمات و وفاداري آنها در صنعت هتل داري استان آذربايجان شرقي -

 طراحي الگوي راهبردي عناصر تفکر استراتژيک براي مديران ارشد شعب بانک ملي استان آذربايجان غربي -

اطالعات در توسعع  مناب  اناعاني رارا   شعدر در اولين كنگرر ملي مديريت سعرماي  هاي اناعاني در قرن بياعت و نقش فناوري   -

 يکم(

 مدلاازي پيشايندها و پيامدهاي تجرب  مشتري در صنعت گردشگري -

 ساخت و اعتبارسنجي ابزار سنجش ارزش مشاركت حاصل از تجرب  گردشگران -

 تجرب  مشتري در صنعت گردشگريطراحي الگوي راهبردي پيشايندهاي   -

 مدلاازي رويکردهاي مديريت تجرب  محور در صنعت گردشگري -

 
 

  

  

 

 90سال   -حرف  اي مديريت كاب و كار با گرايش استراتژيک مديريت (1

 97سال  - كانون ارزيابي رسا  –تربيت ارزياب حرف  اي  (2

 98  سال  - دولتي  مديريت آموزش مركز  – اي  حرف  ارزياب  تربيت (3

 

 
 

  

  

                                                       مديريت كاب و كار –3                   استراتژي هاي مديريت بازاريابي  -2             اصول و فنون مذاكرر و زبان بدن-1

 تربيت ارزيابان حرف  اي  -6                          توسع  مهارت هاي مديريتي-5                                 مشتري مداري -4

 تحليل محيط كاب و كار                     -7

 

   تالیفات )مقاالت(

دوره های آموزشیشرکت در   

تدریس دوره های کوتاه مدت  

:تخصصی  


