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 باسمه تعالی

 بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است .

 

 رزومه 

 کسب و کار راه اندازیبا اضافات مرتبط با فعالیتهای طراحی و 

 7931 آذرویرایش : 

 

 

 

 محمدمیاندوآبی     

 Dr.miandoabi@yahoo.comایمیل :               

   33798978813و       39755888139تلفن :   

    33797188399و      39791938931            

 

  دکترای  معادلDBA دانشگاه مکاتبه ای ویکتوریا کانادا  

  کارشناسی ارشد معادلMBA دانشگاه مکاتبه ای ویکتوریا کانادا  

 انگلستان و آمریکا سود ازانجمن وریبهره و سود افزایش مدیریت المللیبین گواهینامه دارای 

  از موسسه  درسازمان رشد وتعالیدارای گواهینامه بین المللی ایجاد سیستم هایTOMORROW TODAY (Graeme 

codrington) 

 موسسه  از المللیبین گواهینامه دارایFRANK FURNESS  اروپا( ایحرفه سخنرانان انجمن )رئیس 

  بین المللی مدیران ایرانیعضو انجمن 

 ایران مدیریت انجمن عضو 

 پایدار وریبهره و سود مدیریت شرکت مدیرعامل 

 مهندسی مجدد  مدیریت بازاریابی و منابع انسانی مدیریت استراتژیک، مدیریت هایمشاوردرحوزه و دانشگاه مدرس ،

 ی و راه اندازی کسب و کار( و طراحBPRفرایندهای کسب و کار)
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 :انجام شده های مشاورهبرخی از           

 (33 سال) اتاق انداز چشم سند نیدرتدو اصفهان معادن و عیصنا و یبازرگان اتاق مشاور 

 سال)مبارکه فوالد مجتمع برند تیریمد درپروژه فیشر یصنعت دانشگاه یتکنولوژ مطالعات مرکز کننده رمذاکرهیمد و مشاور 

 (53 و 55

 یزیر برنامه نیتدو در اصفهان معادن و عیصنا و یبازرگان اتاق بانوان یبازرگان و یصنعت توان شیافزا ونیکمس مشاور 

 ونیکمس کیاستراتژ

 موسسه یرسم یندگینما مشاوره NIIT ی کسب و کارندهایفرا مجدد یمهندس در( تکویس موسسه) هندوستان 

 و انداز چشم سند نیتدو در اصفهان معادن و عیصنا و یبازرگان اتاق یکاربرد یها پژوهش و آموزش ونیکمس مشاور 

 (7933) ونیکمس کیاستراتژ یزری¬برنامه

 کیاستراتژ یزیر برنامه یاجرا و نیتدو ت،یفیک تیریمد یها ستمیس یطراح در ام یت مک یالملل نیب شرکت مشاور 

 (7933)شرکت

 یسازمان یمعمار ، تیفیک تیریمد یها ستمیس وآموزش مشاوره (BPR )یستیتور هتل در  کیاستراتژ یزری¬برنامه نیتدو و 

 مبارکه اصفهان سیپرد

 یابیبازار یزیر برنامه نیتدو و سازمان یمعمار در یبازنگر در )پخش مواد غذایی و لبنیات(سینابخش آریان شرکت مشاور 

 (37 سال)

  (33مشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه موسسه آموزشی ، اصفهان )سال 

 (33 ماهید) یابیبازار یزیر برنامه نیدرتدو( اصفهان یقاتیتحق یعلم شهرک)شگریجو شرکت مشاور 

 کشور تجارت بانک آموزش کل اداره در آموزش نینو یالگوها یطراح خصوص در یمقطع مشاوره 

 کشور رفاه بانک آموزش کل اداره در آموزش نینو یالگوها یطراح خصوص در یمقطع مشاوره 

 کیاستراتژ یزیر برنامه یساز ادهیپ و یطراح ، ندهایفرا مجدد یمهندس حوزه در هنیم تجارت مهد نگیهلد شرکت مشاور ، 

 فروش و یابیبازار و یانسان منابع تیریمد

 منابع تیریمد ، کیاستراتژ یزیر ندها،برنامهیفرا مجدد یمهندس حوزه در سپاهان فن صنعت شگامانیپ شرکت مشاوره 

 فروش و یابیبازار و یانسان

 تیریمد فهیوظ 78) یانسان منابع تیریمد نظام نیتدو در)تولیدکننده قطعات ایران خودرو / سایپا( دارکوب شرکت مشاور 

 (یانسان منابع
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  (37مشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه تولید و بسته بندی محصوالت غذایی و شیرینی جات خانگی )تابستان 

  ، (37اصفهان )پاییز سبحان رایان شرکت مشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه تولید و پخش نرم افزارهای کامپیوتری 

 ادهیپ و یطراح ، کیاستراتژ یزیر برنامه ، ندهایفرا مجدد یمهندس انجام حوزه در)پخش خوراک دام(  دامکو شرکت مشاور 

، اصفهان  همراه با طراحی و راه اندازی سایت تولید خوراک دام – فروش و یابیبازار نظام و یانسان منابع تیریمد نظام یساز

 (39)سال 

  مشاور شرکت ایمن آب در حوزه انجام مهندسی مجدد فرایندها ، برنامه ریزی استراتژیک ، طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت

 منابع انسانی و نظام بازاریابی و فروش

  حوزه انجام مهندسی مجدد فرایندها ، برنامه ریزی استراتژیک ، طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت مشاور شرکت پایاذوب در

 منابع انسانی و نظام بازاریابی و فروش

  (39مشاور در راه اندازی کسب و کار، پروژه تولید و پخش صبحانه بسته بندی شده ، هتل پردیس مبارکه )پاییز 

  پیاده سازی نظام بازاریابی و فروش ، برنامه ریزی مارکتینگ ، تشکیل گروه فروش و مشاور شرکت موج بتن در طراحی و

 آموزش حرفه ای آنها 

  ، (39تبریز )سال شرکت مبنا مشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه موسسه آموزشی و حسابداری 

 دهای شرکت )از خرید و سفارشات ، تولید مشاور  مجموعه کارخانجات سنگ آرارات و پیاده سازی پروژه مهندسی مجدد فراین

 ، بازاریابی و فروش تا مدیریت منابع انسانی و مدیریت مالی( 

 ، پوست و زیبایی، آتلیه عکس ،  چهارطبقه خدمت بانوان در یک مکان 73 پروژه ای جامعمشاور در راه اندازی کسب و کار(

 (38دستی و ...( تهران )تابستان و پاییز زی و دسر ، صنایع مزون ، کیف و کفش ، آشپزی، شیرینی پ

 )مشاور شرکت پویا نگار سپاهان در مهندسی مجدد فرایندهای تولید )کوتاه مدت 

 )مشاور شرکت سیمان سپاهان در تدوین نظام پاداش )در مقطع زمانی کوتاه 

  مشاور شرکت برق آرا صنعت ایرانیان در طراحی و تدوین نظام تحول و توسعه شرکت 

  (38تبریز )سال ،  انواع محصوالت در راه اندازی کسب و کار، صادراتمشاور 

  ،(38اصفهان )سال شرکت فوالد آراد مشاور در پیشنهاد راه اندازی کسب و کار ، خرید و فروش لوله های فوالدی 

 ابعاد شرکت( )بطور گسترده در تمام مشاور شرکت گلنور در طراحی و پیاده سازی پروژه مهندسی مجدد فرایندهای شرکت 

  مشاور شرکت مثلث آتش در طراحی و پیاده سازی پروژه مهندسی مجدد فرایندهای شرکت و طراحی و پیاده سازی نظام

 آموزش حرفه ای و طرح توسعه و ...بازاریابی و فروش ، برنامه ریزی مارکتینگ ، تشکیل گروه فروش و 



  

4 
 

  سازمانی ، تدوین نظام مدیریت منابع انسانی ، تدوین نظام مدیریت مشاور  مجموعه  موج های آبی فضیلت در ساختار دهی

 مارکتینگ ، گزینش و استخدام ، آموزش  و ...

 (38، اصفهان )سال  سفارشی و دست سازطال و جواهر  مشاور در راه اندازی کسب و کار ، کارگاه ساخت و تولید 

 ی شرکت و طراحی و پیاده سازی طرح تحول و توسعه و برنامه مشاور شرکت بهنواران در پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها

 ریزی مارکتینگ 

  کرده  مددجویانی که وام کسب و کار کمیته امداد را دریافت شروع کسب و کارهای کوچک ویژةدوره آموزشی مشاوره ای

 (38)چند دوره سال  . بودند

 ( مس منطقه کرمانمشاور شرکت ذوب خاتون آباد)  / 31بهارشروع در پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندهای سازمان) 

  (31مشاوره شرکت مس سرچشمه )بخش تغلیظ( مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی )شروع بهار 

  (31مشاور شرکت مس میدوک )بخش لیچینگ( مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی )شروع بهار 

 و در حال انجام( 31، شهربابک کرمان )شروع پاییز  زیافت زباله مشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه با 

 و در حال انجام( 31، شهربابک کرمان )شروع پاییز  مشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه تولید قطعة خودرو 

  ر حال انجام(و د 31مشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه خالقانه در حوزه خدمات دارویی ، اصفهان )شروع پاییز 

 و در حال  31)شروع پاییز  ه حمل و نقل ، کل کشور با مرکزیت اصفهانمشاور در راه اندازی کسب و کار ، پروژه خالقانه در حوز

 انجام(

  (31مشاوره در راه اندازی کسب و کار ، مرغداری ، شهربابک )شروع مذاکرات پاییز 

  در طراحی و پیاده سازی پروژه مهندسی مجدد فرایندهای شرکت و طراحی و پیاده سازی نظام  اصفهان یخچالمشاور شرکت

 (31)شروع آذر بازاریابی و فروش ، برنامه ریزی مارکتینگ ، تشکیل گروه فروش و آموزش حرفه ای و طرح توسعه و ...

  های شرکت و طراحی و پیاده سازی نظام در طراحی و پیاده سازی پروژه مهندسی مجدد فرایند کیهان سازانمشاور شرکت

 (31)شروع مهر بازاریابی و فروش ، برنامه ریزی مارکتینگ ، تشکیل گروه فروش و آموزش حرفه ای و طرح توسعه و ...

 مدیریت منابع  ، یعموم تیریمد ، کیاستراتژ تیریمد ، سازمان و تیریمد یها حوزه دردر شرکت هایی دیگر  مشاوره و

 طراحی کسب و کارهای نوپا و فروش و یابیبازار تیریمدانسانی ، 
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 : ریاست سمینارهای

 (53ها )تیرماه مدیریت مناقصات در پروژه -

 (53ه الگوهای پیشگیری تعویقات و راهکارهای پیگیری مطالبات بانکی )مهرما -

 (53 همباحث حقوقی مسولیتهای فنی مهندسان ناظر و محاسب )مهرما -

 (53ماه مرانی و بین المللی فیدیک )آذرصنعتی و ع EPCقراردادهای طرح و ساخت و  -

 (53رید و سفارشات )دیماه خمدیریت  -

 ) ریاست و مدرس سمینار((53مدیریت منابع انسانی پیشرفته )دیماه  -

 ) ریاست و مدرس سمینار( (53)دیماه  مدیریت سازمانراهکارها و چالشهای تحول در تیم  -

 ( ) ریاست و مدرس (7933بازاریابی و روابط عمومی در موفقیت سازمان ) تیرماه  متقابلنقش  -

 (7933از مدیریت مناقصات تا مدیریت پروژه )شهریور ماه  -

 ( )ریاست و مدرس(7933الگوهای نوین مدیریت آموزشی )مهر  -

 (7933سیستمهای مدیریت کاهش هزینه )آذر  -

 (7937ردیبهشت سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه)ا -

 ()ریاست و مدرس(7937تکنیکها و روشهای برنامه ریزی در بازسازی سازمان ) تیرماه  -

 ( 7937مدیریت دعاوی )شهریور  -

مدرس دکتر احمد  "راهکارهای برون رفت از بحران برای شرکتهای ایرانی و استراتژیهای رقابتی آینده"سمینار علمی دبیر      -

روستا و برگزار شده توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ، نمایشگاه بین المللی اصفهان با همکاری شرکت 

 (اصفهان  -  7955) آذر ماه  انه صنعت و معدن اصفهانخشهرکهای صنعتی استان اصفهان و 

برگزار شده توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی  "شرکتها های بازرگانی و بازاریابی چالش ”سمینارعلمی دبیر  -

 ) انه صنعت و معدن اصفهانخشریف ، نمایشگاه بین المللی اصفهان با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و 

 اصفهان ( – 7955اسفند 

برگزار شده توسط مرکز مطالعات تکنولوژی  "فروشایده ها و پدیده های نوین در حوزه های بازاریابی و " سمینارعلمی دبیر  -

 اصفهان( – 7955) بهمن  دانشگاه صنعتی شریف و نمایشگاه بین المللی اصفهان

برگزار شده توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و  ""مهندسی فرهنگ ایمنی  " سمینارعلمی دبیر  -

 نمایشگاه بین المللی اصفهان
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برگزار شده توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه "چالشها و راهکارهای نوین در صنعت کشاورزی"رسمینا دبیر علمی -

 صنعتی شریف و نمایشگاه بین المللی اصفهان

برگزار شده توسط مرکز مطالعات "الگوهای نوین جهانی در صنعت بانکداری و موسسات مالی اعتباری  " دبیر علمی سمینار -

ی شریف با حضور روسای سرپرستی ها و مدیران بانک ها و موسسات از سراسرکشور : بانک ملی ایران تکنولوژی دانشگاه صنعت

 –ن بانک کار آفری –بانک پارسیان  –بانک ملت  –بانک شهر  –بانک انصار  –بانک مسکن  –بانک سپه  –بانک صادرات ایران  –

 تعاونی اعتبار صالحین –تعاونی اعتبار ثامن االئمه  –موسسه مالی و اعتباری مهر  –بانک سامان 

با اعطای گواهینامه پژوهشکده مطالعات  "مبانی حقوقی ، فهرست بها ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان "دبیر علمی  سمینار  -

 ه های عمرانی مدیریت و بهره وری ایران ) دانشگاه تربیت مدرس ( باحضور مدیران شرکتها و سازمانهای سراسر کشور در حوز

با اعطای گواهینامه پژوهشکده مطالعات مدیریت و بهره وری ایران ) " الگوهای نوین سخنرانی حرفه ای "دبیر علمی  سمینار  -

اردیبهشت ) دانشگاه تربیت مدرس ( باحضور مدیران شرکتها و سازمانها و اساتید و روسای دانشگاه های سراسر استان تهران

 ،تهران( 7939ماه 
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 :سراسر کشور درتلف شرکتها و سازمانهای مخژة ویزیر برگزار شده دوره های مدرس 

اساتید دانشگاههای استان اصفهان و  –هتل آسمان  -اصفهان  – 53نرانی حرفه ای )اردیبهشت خالگوهای نوین تدریس و س -

 تلف استان( خمدیران روابط عمومی های صنایع و سازمانهای م

 ( 53و مرداد  53اردیبهشت  –دوره یک روزه 9)  فرهنگ سازمانیراهکارهای ساختارسازی  -

 ( 53خرداد و شهریور  -  دوره یک روزه 9) بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه  -

 ( 53مرداد  -دوره یک روزه   7)  سازمان های  و پویایینوآوری  مدیریت خالقیت ، -

 ( 53) شهریور  کنان رانگیزش و رضایت شغلی در کا -

 ( )سازمان جمعیت هالل احمر(53)شهریور انگیزش و مشارکت کارکنان در موفقیت سازمان -

در چهار روزه دوره  9) مفاهیم بازاریابی و مشتری مداری بانک ملی ایران ) سرپرستی اصفهان ( دوره های چهار روزه مدرس  -

 ( 53سال 

 ( 53در سال چهار روزه دوره  7) ان بازاریابی خدماتی ویژه مدیرمدرس دوره های چهار روزه مدیریت  -

 ( 7953خرداد ، تیر ، شهریور ، مهر، آبان  –دوره  یکروزه  8بازاریابی خدمات ) اصول و مفاهیم یکروزه آشنایی با  های دوره -

 ( 53تیر ماه و مهر ماه  –دوره یک روزه  9نقش و اهمیت مدیریت و ضرورت آن در سازمان ویژه مدیران ارشد سراسر کشور )  -

 ( 53و مهر ماه  53تیر ماه  –دوره یک روزه  9)  (مدیران ویژههای پویا)هدایت و رهبری در سازمان -

 اصفهان( - 53) آبان ماه مدیریت تعارض و جایگاه آن در سازمان  -

 )شهرک صنعتی دولت آباد اصفهان((53دوره سه روزه مدیریت بازاریابی و مشتری مداری در بازار ستگ ایران )آذر  -

 (53ماه و دی مهردوره  9)  حرفه ای فنون مذاکرهاصول و سمینار -

 (53آذر  –اصفهان) بانک تجارت  مشتری مداری ، کلید طالیی بازاریابی بانکیدو.ره  -

 ()با حضور متقاضیان از بانکهای سراسر کشور(53)دیماه  سازمانو چالشهای تحول در تیم مدیریت سمینار راهکارها  -

 (مدیران صنایع از سراسر کشور  –( )هتل آسمان اصفهان53سمینار مدیریت منابع انسانی پیشرفته )دیماه  -

 ( )شرکت برق منطقه ای اصفهان(53)دیماه  شی کار گروهی و تیمهای کاریخاثرباصول  -

 (وزستانخ ویژه مدیران دراستان53ماه  بهمنسمینار اصول و فنون مذاکره ) -

اداره امور شعب استان   –( ) بانک ملی 53نرانی حرفه ای ، مذاکره و اداره جلسات ) بهمن ماه خروزه اصول و فنون س 8دوره  -

 اصفهان(

 ( 53دماتی )بهمن خدوره بازاریابی  -
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 (گیالن –مدیران سازمانها( )53سمینار اصول و فنون مذاکره )بهمن ماه  -

 اصفهان( 53دوره مدیریت برند ) بهمن  -

 (هتل آسمان –استان اصفهان مختلف صنایع مدیران ( ) 53)بهمن  "مانمدیریت افزایش سود و بهره وری در ساز"سمینار  -

 اصفهان( -مدیران سازمانها( ) 53دوره مدیریت زمان )بهمن  -

 (جنوبیراسان خ–( )بانک صادرات 53الق بانکی )بهمن خدوره بازاریابی  -

 ( 53)اسفند  های متعالی هدایت و رهبری در سازمان -

 ( 53سمینار روانشناسی مشتری )اسفند  -

 (7933اردیبهشت فروردین و روزه مدیریت بازاریابی )  8دوره  -

 (7933) اردیبهشت  ویژه مدیران نرانی حرفه ایخاصول و فنون س -

 (7933دماتی ) اردیبهشت خمدیریت بازاریابی  -

 (7933)اردیبهشت حرفه ای اصول و فنون مذاکره  -

 (7933) اردیبهشت  های متعالیهدایت و رهبری در سازمان -

 (7933مدیریت فرهنگ سازمانی در سازمانهای قرن بیست ویکم )اردیبهشت  -

 ( 7933اردیبهشت اصول و فنون اداره جلسات )  -

 ()بانک ملی ایران(7933اصول و فنون تدریس و سخنرانی حرفه ای )اردیبهشت  -

 (استان اصفهان مدیران ارشد()7933اصول اثربخشی کار تیمی )اردیبهشت  -

 (7933اردیبهشت  -یزد روانشناسی مشتری ) -

 (7933) خرداد پلی اکریل( )با تمرکز بر تغییرات فردی مدیران()شرکتمستمرسیستم مدیریت یکپارچه بهبود  -

 (7933اصول و فنون مذاکره )خرداد  -

 (7933)تیرماه  چالشها و راهکارهای مدیریت آموزش در شرکتهای ایرانی )کمیته آموزش اداره کل صنایع استان اصفهان( -

 (7933رماه نقش متقابل بازاریابی و روابط عمومی در موفقیت سازمان )مدیران صنایع و سازمانهای سراسر کشور( )تی -

 (7933مرداد  -روزه  1اصول و فنون سخنرانی حرفه ای )دوره  -

 کاشان( – 7933روزه بازاریابی و مشتری مداری خدمات بانکی )مرداد  8دوره  9 -

 (7933راهکارهای تغییر نگرش در رفتار سازمانی )شرکت قند نقش جهان( )مرداد  -

 ( 7933ان( )شهریور مدیریت زمان )موسسه سبح -
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 (7933 و شهریور و راهکارهای رهبری تحول در سازمانهای قرن بیست ویکم )مردادچالشها  -

 (7933رفتار سازمانی و جایگاه آن در سازمانهای امروزی )شهریور  -

 ( 7933کمیته آموزش()شهریور  -تکنیکهای  مدیریت در سازمانهای آموزشی )اداره کل صنایع استان اصفهان -

 دوره( 9()7933ن در سازمان )شرکت پلی اکریل ایران( )شهریور مدیریت تضاد و تعارض و جایگاه آ -

 ()شرکت پلی اکریل ایران(7933شهریور  93و  93اصول اثربخشی کار گروهی و تیم های کاری ) -

 (7933مهر ماه   –تعارض ، تضاد و جایگاه آن در سازمان )صنایع کاشی اصفهان  -

 (7933مهر ماه   -اصفهان )صنایع کاشی اصول مدیریت رفتار فردی در سازمان -

 (7933مهرماه   –)صنایع کاشی اصفهان در سازمانهای متعالی یرومدیریت تغیخالقیت ، نوآوری  -

 (7933مهر  –)موسسه سبحان سیستم مدیریت یکپارچه مدیریت تغییر و بهبود مستمر  -

 (7933مهرماه  –برنامه ریزی استراتژیک )مدیران ارشد بانک ملی ایران سراسر کشور  -

 (7933مهرماه  –) مدیران ارشد بانک ملی ایران سراسر کشور  مستمرسیستم مدیریت یکپارچهبهبود  -

 شرکت مک تی ام( – 7933آبان  –)هتل آسمان  سیستم های مدیریت کیفیت  -

 هتل پردیس( – 7933مدیریت بازاریابی و مشتری مداری )آبان  -

 (موسسه سبحان – 7933خشی کارتیمی )آبان اصول اثرب -

آبان  –راهکارهای تقویت فرهنگ مشارکت و یکسان سازی نگرشهای اجتماعی کارکنان )مدیران ارشد مجتمع فوالد مبارکه  -

7933) 

 هتل پردیس( – 7933( )آذر TQMمبانی مدیریت کیفیت فراگیر ) -

 (7933 آذر–راهکارها و چالشهای مدیریت آموزشهای کاربردی )مجتمع فوالد مبارکه  -

 شرکت روز نو( – 7933راز و رمز موفقیت در بازاریابی و فروش )آذر  -

 شرکت روز نو( – 7933تکنیکهای مشتری مداری و مدیریت انتظار مشتری )آذر  -

 (7933آذر  –مدیریت فرهنگ سازمانی )بانک ملی  -

 (7933آذر  –ریزی در سازمان )بانک ملی تکنیکهای برنامه -

 (7933دیماه  –تکنیکهای بازارشناسی جامع و راهکارهای رقابت پایدار )شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان  -

 (7933 ماهدی–شرکت کاشی اصفهان )وروش طراحی و استقرارآندر سازمانها s آشنایی با نظام پنج -

 (33دیماه  –)هتل پردیس  الگوهای نوین بازاریابی و بازارشناسی رقابتی سمینار علمی تخصصی -
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 موسسه سبحان( -مبارکه   – 33دوره چهار روزه اصول و مبانی مدیریت بازاریابی )دیماه و بهمن ماه  -

 موسسه سبحان( –مبارکه  – 33دوره چهار روزه فروش موفق ) دیماه و بهمن ماه  -

 هتل آسمان( – 33تکنیکهای افزایش سودو راهکارهای رقابتی پایداردرصنعت ساختمان کشور )بهمن  سمینار علمی تخصصی -

 (33بهمن  –خنرانی حرفه ای )هتل آسمان اصول و فنون سسمینار علمی تخصصی  -

 (33اسفندماه-ویژه روسای شعب)بانک سپه اصفهان-راهکارهای حفظ مشتری در شرایط رقابتی ناپایدار -

 (7937خرداد  -تخصصی رفتارسازمانی در شرکتهای قرن بیست ویکم )شرکت سینا پخشسمینار علمی  -

 ( 7937خرداد دوره علمی تخصصی مدیریت تحول ) -

 (7937تیرماه  -دوره 8-اصفهاننک سپه یک متصدی حرفه ای بانکی )باسمینار علمی تخصصی نقشهای مدیریتی  -

 (7937تیرماه-تغییر)بانک سپه اصفهانهای مدیریت ها و روشسمینار علمی تخصصی تکنیک -

 (7937مرداد-روزه مدیریت بازاریابی )بانک سپه اصفهان9دوره علمی تخصصی  -

 (7937تیر -شرکت شهر ایده آل -روزه  8)حرفه ای  رهکعلمی تخصصی اصول و فنون مذاسمینار  -

 (7937ریورماه شه -سمینار علمی تخصصی روانشناسی بازنشستگی )شرکت توزیع  برق شهرستان اصفهان -

 (7937سمینار علمی تخصصی مدیریت تحول و نوآوری و خالقیت)دوره مدیریت ، مهرماه  -

 (7937سمینار علمی تخصصی بالندگی سازمان ، بهبود ومدیریت تغییر)دوره مدیریت ، مهرماه  -

مهرماه و آبانماه  تجارت ،بانک  روسای شعب ، معاونین و کلیه پرسنل ،دوره  ویژه  9صصی مدیریت تغییر )سمینار علمی تخ -

7937 ) 

سمینار علمی تخصصی نقش متقابل مدیران صف وستاد در مدیریت منابع انسانی سازمان)اداره توزیع برق اصفهان، آبانماه  -

7937) 

-نهای کاری در موفقیت بازاریابی بانکی ) بانک سپه منطقه اصفهان ، آباسمینار علمی تخصصی  نقش و اهمیت کار گروهی و تیم -

 (7937ماه 

 (7937)آبانماه  ل برنامه ریزیوصسمینار علمی تخصصی ا -

 (7937سمینار علمی تخصصی مدیریت و رهبری در سازمان )گیالن، آبانماه  -

 (7937بانماه آ، فرهنگ سازمانی )اصفهان سمینار علمی تخصصی  -

 (7937)استان فارس ، دی ماه  سمینار علمی تخصصی  بهبود و تغییر در سازمان های متعالی -
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مدیران و کارشناسان سازمانهای  سمینار علمی تخصصی  تکنیک های انعطاف پذیری شرکتها و موفقیت در بازارهای پر تالطم ) -

 (7937سراسر استان تهران ، بهمن ماه 

 (7937ماههمنسمینار علمی تخصصی  نقشهای مدیریتی یک متصدی حرفه ای بانکی ) بانک سپه منطقه البرز ، ب -

 (7937ماه مبانی و مفاهیم روانشناسی مشتری و راهکارهای بکارگیری آن در بانک) بانک سپه منطقه البرز، بهمن -

 (7937سه روزه تکنیک ها و روش های مذاکره حرفه ای و اداره جلسات )هتل آسمان ، اسفند ماه سمینار علمی تخصصی   -

متصدی حرفه ای بانکی ) بانک سپه منطقه چهارمحال و بختیاری، سمینار علمی تخصصی  نقشهای مدیریتی یک  -

 (7937زمستان

نقشهای مدیریتی یک متصدی حرفه ای بانکی ) بانک سپه منطقه خراسان رضوی ، اردیبهشت ماه سمینار علمی تخصصی   -

7939) 

 (7939، اردیبهشت ماه سمینار علمی تخصصی  نقشهای مدیریتی یک متصدی حرفه ای بانکی ) بانک سپه منطقه سمنان  -

و اساتید و روسای دانشگاه های  سازمانها مدیران و کارشناسان الگوهای نوین سخنرانی حرفه ای )سمینار علمی تخصصی   -

 ( 7939سراسر استان تهران ، اردیبهشت ماه 

 (7939ماه سمینار علمی تخصصی الگوهای نوین آموزش )بانک سپه تهران، اردیبهشت -

 (7939ماهبازاریابی )رادیاتور ایران، اردیبهشتدوره مدیریت  -

 (7939ماهها در سازمان )بهبهان، اردیبهشتگانه تحول و راهکارهای حل آنهای هشتچالش -

 (7939های مدیریت تغییر)انجمن مدیریت ایران، خردادماهها و روشسمینار علمی تخصصی تکنیک -

 (7939تغییر)رادیاتور ایران، خردادماههای مدیریت ها و روشسمینار علمی تخصصی تکنیک -

 (7939سمینار علمی تخصصی اصول و فنون مذاکره )فوالد ماهان، خردادماه -

 (7939های مدیریت تغییر)بانک سپه منطقه البرز، خردادماهها و روشسمینار علمی تخصصی تکنیک -

 (7939سازمانی)فوالد ماهان، تیرماههای افزایش انگیزش نیروی انسانی و توانمندسازی سمینار علمی تخصصی تکنیک -

 (7939روزه مدیریت بازاریابی )بانک سپه منطقه البرز،تیرماه 9دوره علمی تخصصی  -

وری در سازمان)بانک ملی اصفهان، های افزایش سود و بهرهسازی سیستمریزی و پیادههای برنامهها و روشتکنیک -

 (7939تیرماه

 (7939)بانک ملی اصفهان، تیرماههای رهبری و هدایت در سازمانمهارت -

 (7939ساز دارکوب، تیرماهمدیریت منابع انسانی پیشرفته )شرکت قطعه -
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 (7939ای )بانک ملی، مرداد و شهریورماه روزه اصول و فنون سخنرانی حرفه8دوره  -

مدیران و کارشناسان زمان ) ای و نقش آن در مدیریت و رهبری ساسمینار علمی تخصصی  الگوهای نوین سخنرانی حرفه  -

 ( 7939سازمانها، شرکتها و روسای دانشگاه، سراسر استان اصفهان ، شهریور ماه 

 (7939سمینار علمی تخصصی مدیریت کسب و کار )خانه صنعت و معدن شهرستان مبارکه، شهریورماه -

 (7939مدیریت بازاریابی )شرکت سان کاال، مهرماه  -

های فردی )سازمان تامین اجتماعی های مدیریت تغییر ، با رویکرد تکنیکها و روشسمینار علمی تخصصی تکنیک -

 (7939اصفهان،مهرماه 

 (7939نقشهای مدیریتی یک متصدی حرفه ای بانکی )بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی، مهرماه  -

 (7939های افزایش انگیزش نیروی انسانی و توانمندسازی سازمانی )مهرماه کارگاه علمی تخصصی تکنیک -

 (7939ماهای اصفهان، مهرماه و آبانای )شرکت آب منطقهروزه اصول و فنون مذاکره حرفه 8دوره  -

 (7939ماه اصول و فنون برقراری ارتباط موثر در کار و زندگی )بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی، آبان روزه9دوره  -

انگیزش نیروی انسانی)سازمان ورزش و جوانان استان های توانمندسازی سازمانی و افزایش سمینار علمی تخصصی تکنیک -

 (7939ماه اصفهان، آبان

 (7939ای و اداره جلسات )آذرماه کارگاه علمی تخصصی اصول و فنون مذاکره حرفه -

 (7939ماه و آذرماه اصفهان، آباناستان روزه اصول و فنون مدیریت موثر زمان )بانک کشاورزی  9دوره  -

 (7939های فردی )دانشگاه اصفهان، آذرماه های مدیریت تغییر ، با رویکرد تکنیکها و روشتکنیکسمینار علمی تخصصی  -

 (7939ای )بهبهان، آذرماهروزه اصول و فنون مذاکره حرفه8دوره  -

های فردی )بانک سپه چهارمحال و بختیاری، های مدیریت تغییر ، با رویکرد تکنیکها و روشسمینار علمی تخصصی تکنیک -

 (7939آذرماه

 (7939اصول و فنون بازاریابی مدرن بانکی) بانک سپه چهارمحال و بختیاری، آذرماه  روزه 9دوره  -

 (7939ماه روزه اصول و فنون مدیریت ارتباطات داخلی و خارجی سازمان) سازمان بهزیستی استان اصفهان، دی8دوره  -

 (7939ماهزندگی  )سازمان بهزیستی استان اصفهان، دیدوره آموزشی اصول و فنون برقراری ارتباط موثر در کار و  -

سمینار علمی تخصصی مدیریت منابع انسانی پیشرفته در دانشگاه اصفهان با حضور اساتید و کارشناسان)دانشگاه اصفهان،  -

 (7939ماهبهمن

 (7939ماه مداری در صنعت سنگ )بهمنهای بازاریابی و مشتریتکنیک -
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 (7939ماه های توانمندسازی سازمانی و افزایش انگیزش نیروی انسانی )بهمنسمینار علمی تخصصی تکنیک -

-های فردی )بانک ملت استان اصفهان، بهمنهای مدیریت تغییر ، با رویکرد تکنیکها و روشسمینار علمی تخصصی تکنیک -

 (7939ماه

فردی )بانک ملت استان چهارمحال و های های مدیریت تغییر ، با رویکرد تکنیکها و روشسمینار علمی تخصصی تکنیک -

 (39ماه بختیاری، بهمن

 (39بهمن ماه ای )فوالد مبارکه،سمینار علمی تخصصی اصول و فنون مذاکره حرفه -

 (39دوره آموزشی مدیریت تحول در سازمان )بانک سپه منطقه خوزستان، اسفند -

 (39ستان، اسفندسمینار علمی تخصصی مدیریت و رهبری در سازمان )بانک سپه منطقه خوز -

 (7939)سازمان بهزیستی استان اصفهان، اسفند 9دوره آموزشی اصول و فنون برقراری ارتباط موثر در کار و زندگی  -

 (39های بازاریابی )فوالد مبارکه، اسفندسمینار علمی تخصصی استراتژی -

 (39مهر اقتصاد، اسفندریزی )بانک های بازاریابی: اصول، مفاهیم تا برنامهسمینار علمی تخصصی تکنیک -

های فردی )سازمان تامین اجتماعی چهارمحال های مدیریت تغییر ، با رویکرد تکنیکها و روشسمینار علمی تخصصی تکنیک -

 (39و بختیاری، اسفند

 (39خدمات پس از فروش )فوالد مبارکه، اسفند -

 (39خوزستان، فروردین -هبهانب-دوره آموزشی اصول و فنون تدریس و سخنرانی حرفه ای )شرکت نگین تصویر -

 (39خوزستان، فروردین -بهبهان-های خالقیت در سازمان )شرکت نگین تصویردوره آموزشی تکنیک -

 (39بانک سپه منطقه خوزستان، فروردینریزی )های بازاریابی: اصول، مفاهیم تا برنامهتکنیکروزه 8دوره  -

 (39کشاورزی استان اصفهان، فروردینای )بانک دوره علمی تخصصی اصول و فنون مذاکره حرفه -

 (39ریزی ) بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی، فروردینهای بازاریابی: اصول، مفاهیم تا برنامهسه دوره سه روزه تکنیک -

 (39ای بانکی )بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی، فروردین های مدیریتی یک متصدی حرفهدوره علمی تخصصی نقش -

 (39استان آذربایجان شرقی، فروردین  پژوهی علمی )مایان/های موفقیت و آیندهتخصصی تکنیکسمینار علمی  -

 (39ای )فوالد آلیاژی یزد، اردیبهشت سمینار علمی تخصصی اصول و فنون مذاکره حرفه -

 (39ردیبهشت)بانک سپه استان خوزستان، ا های مدیریتیهای کنترل و نظارت در سیستمها و روشدو دوره دوروزه تکنیک -

 (39راهکارهای حفظ مشتری در بازارهای رقابتی )بانک سپه استان اردبیل، اردیبهشت  -
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های ایرانی )تهران، مجموعه فرهنگی ورزشی ها و شرکتهای استعدادیابی مدیریت در سازمانسمینار علمی تخصصی تکنیک -

 (39اردیبهشتانقالب، 

 (39ملی استان اصفهان، خردادماهریزی )بانک سمینار علمی تخصصی فنون برنامه -

 (39های خالقیت و نوآوری )بانک ملی استان اصفهان، خردادماهسمینار علمی تخصصی تکنیک -

 (39ریزی )نگین تصویر بهبهان، خردادماه دوره علمی تخصصی اصول و مبانی برنامه -

 (39خردادماه گیری در سازمان )نگین تصویر بهبهان، دوره علمی تخصصی اصول و مبانی تصمیم -

 (39دوره علمی تخصصی مبانی طراحی ساختار سازمان )نگین تصویر بهبهان، خردادماه  -

 (39دوره علمی تخصصی مدیریت منابع انسانی )نگین تصویر بهبهان، خردادماه  -

 (39دوره علمی تخصصی مبانی رفتار فردی و گروهی )نگین تصویر بهبهان، خردادماه  -

 (39رپرستی در سازمان )نگین تصویر بهبهان، خردادماه دوره علمی تخصصی رهبری و س -

 (39ریزی در سازمان )شرکت پارسیان بهبهان، خردادماه های برنامهدوره علمی تخصصی تکنیک -

 (39روزه اصول و فنون مذاکره و اداره جلسات )بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی، تیرماه 1دوره  -

 (39های فردی )بانک ملی اصفهان، تیرماهمدیریت تغییر ، با رویکرد تکنیک هایها و روشسمینار علمی تخصصی تکنیک -

 (39ریزی در سازمان )شرکت پارسیان بهبهان، تیرماههای برنامهدوره علمی تخصصی تکنیک -

 (39و مرداد مشاوره بازاریابی و فروش )شرکت چوب جمشیدیان، تیر -

 (39مردادالد آلیاژی یزد، ای )فوسمینار علمی تخصصی اصول و فنون مذاکره حرفه -

 (39مردادسمینار علمی تخصصی الگوهای نوین مدیریت آموزش )تهران، بانک تجارت،  -

)اصفهان، شرکت مهندسی کسری،  های فردیهای مدیریت تغییر، با رویکرد تکنیکها و روشسمینار علمی تخصصی تکنیک -

 (39مرداد

 (39شهریورمشاوره بازاریابی و فروش )شرکت چوب جمشیدیان،  -

 (39روزه  اصول و فنون بازاریابی و فروش )بانک سپه منطقه خوزستان، شهریور 5دوره  -

 (39سمینار علمی تخصصی مهارت های ارتباطی مدیران ارشد و فنون اداره جلسات )اصفهان، صنایع دفاع، شهریور -

 (39سمینار علمی تخصصی الگوهای نوین مدیریت آموزش )تهران، بانک رفاه، شهریور -

 (39سمینار علمی تخصصی الگوهای نوین مدیریت آموزش )تهران، ایران خودرو، شهریور -

 (39های فردی )بانک تجارت کشور، مهرماههای مدیریت تغییر، با رویکرد تکنیکها و روشسمینار علمی تخصصی تکنیک -
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 (39مهرماه، ملیبانک اصفهان، روزه اصول و فنون بازاریابی و فروش ) 8دوره  -

 (39علمی تخصصی مدیریت منابع انسانی پیشرفته )تهران، بانک رفاه، مهرماه دوره  -

 (39)تهران( بانک ملت )بندرعباس، مهرماه 7همایش مدیران ناحیه -

 (39دوره علمی تخصصی مدیریت استراتژیک )آذربایجان شرقی، بانک سپه، آبان  -

 (39بانک سپه، آبان  دوره علمی تخصصی مدیریت منابع انسانی پیشرفته )آذربایجان شرقی، -

 (39)آذربایجان شرقی، بانک سپه، آبان های فردی های مدیریت تغییر، با رویکرد تکنیکها و روشدوره سه روزه تکنیک -

 (39مشاوره مجتمع آموزشی دانش بنیان )آذربایجان شرقی، آبان  -

 (39ریزی در سازمان )اصفهان، بانک ملی، آبانهای برنامهدوره علمی تخصصی تکنیک -

 (39آبانروزه اصول و فنون بازاریابی و فروش )اصفهان، بانک ملی،  8دوره  -

-ای )سازمان بهزیستی کشور، مدیران روابط عمومی سراسر کشور، آبانعلمی تخصصی اصول و مفاهیم تشریفات حرفه سمینار -

 (39ماه 

 (39آذرماهسمینار علمی تخصصی انگیزش و نقش آن در موفقیت سازمان )اصفهان، بانک ملی،  -

 (39)دیماه  روشهای ایجاد سیستم های افزایش سود و بهره وری در سازمانها و شرکتهای ایرانی -

 (39سمینار چالشهای هشتگانه تحول و راهکارهای مدیریت آنها در سازمان )دیماه  -

 (38سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان / موفقیت در دوران رکود و تکنیکهای فرصت سازی ازآن ) -

های افزایش سود و بهره وری در شرکتهای ایرانی ) سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان / سیستم ایجاد تکنیکهای    -

38 ) 

 (38بهار  –تکنیکهای بازارسازی مدرن با رویکرد فناوری اطالعات )سازمان نظام رایانه ای استان اصفهان  -

 (38)شرکت نوین صنعت )بهار سمینار اختصاصی اصول و فنون مذاکرات تلفنی  -

 (38 بهاردو دوره سه روزه اصول و فنون مذاکره ویژه روسای شعب بانک سپه استان اصفهان ) -

 4931در حوزه های مختلف مدیریت در طول سال  دیگر ساعت کالسهای آموزشیِ 819برگزاری   -

 (38بهار  –اصول و مفاهیم  برنامه ریزی در سازمان و فنون کاربردی آن )مدیران بانک ملی  -

 (38بهار -تکنیکهای ایجاد و افزایش انگیزش نیروی انسانی )بانک ملی -

عبور از بحران )سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان / مدیران  تیوفور ضرورت وکار، کسب یندهایفرا مجدد یمهندس -

 (38صنایع استان/تابستان 
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 (38مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار، ضرورت وفوریت عبور از بحران )شرکت حمل و نقل همدانیان/ تابستان   -

 (38مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار، ضرورت وفوریت عبور از بحران )شرکت نماچین / تابستان  -

)مهندسی مجدد ، )با رویکرد مولفه های فردی و شرکتی(   یرانیا یشرکتها در آن یکاربرد میمفاه و اصول و یمقاومت اقتصاد -

پاییز و  -دوره دو روزه 78)مدیریت محدودیت، تکنیکهای ایجاد و تقویت باور، فرهنگ بهره وری ، توانمند سازی نیروی انسانی(

 (شرکت مس منطقه کرمان 38زمستان 

 (38ن شرکت گلنور )تابستان اصول و مفاهیم کار تیمی و گروه های کاری )مدیرا -

 (38اصول و مفاهیم رفتار سازمانی و تکنیکهای پیاده سازی آن در شرکتهای ایرانی )شرکت گلنور / تابستان  -

 (38اصول و فنون سخنرانی حرفه ای )مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان / پاییز  -

از بحران )خانه صنعت و معدن نجف آباد / اعضای هیئت سمینار  مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار، ضرورت وفوریت عبور  -

 (38امناء شهرکهای صنعتی نجف آباد/ پاییز 

 (38کاربردی آن )بانک ملی / پاییز اصول برنامه ریزی حرفه ای و تکنیکهای  -

مدیران و رئسای / چهار دوره شش روزه / ویژه  38تکنیک های حرفه ای مذاکره ، سخنرانی و اداره جلسات )پاییز و زمستان  -

 شرکت مس منطقه کرمان(

 4931در حوزه های مختلف مدیریت در طول سال  دیگر ساعت کالسهای آموزشیِ 811برگزاری   -

/ بانک ملی اصفهان(اصول و مفاهیم خالقیت و  31تکنیک های طراحی و اجرای برنامه ریزی استراتژیک در سازمان )بهار  -

 / بانک ملی اصفهان( 31سازمانی )بهارتکنیکهای تبدیل آن به نوآوری 

/ آموزش و پرورش شهربابک کرمان/ هشت دوره یکروزه / ویژه معلمین ،  31تکنیک های توانمند سازی نیروی انسانی )بهار  -

 مشاورین و اولیای دانش آموزان(

 استان فارس( / دو دوره یکروزه / بانک سپه 31اصول بازارداری مدرن و مشتری مداری )بهار  -

در مجموعه مس خاتون آباد ، میدوک و / 31بهار مهندسی مجدد سازمان و مدیریت فرایندهای سازمان ) اصوا و مفاهیم -

 یک و سه روزه / ویژه مدیران، رئسا و سرپرستهای شرکت مس منطقه کرمان( هفت دورهسرچشمه کرمان/ 

/ چهار دوره شش و هشت روزه / ویژه سرپرستان  31 تکنیک های حرفه ای مذاکره ، سخنرانی و اداره جلسات )پاییز و زمستان -

 و مسئولین شرکت مس منطقه کرمان(
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 در سازمانها و شرکتهای مختلف سراسر کشورمدیریت دیگر در حوزه های مختلف  ساعت کالس های آموزشیِ 179برگزاری  -

 7931در سال 

 /  مجموعه موج های دریایی فضیلت اصفهان( 31) فروردین مبانی و مفاهیم مشتری مداری و راهکارهای بکارگیری آنها -

 /  مجموعه موج های دریایی فضیلت اصفهان( 31) فروردین تکنیک های ایجاد و تقویت انگیزش در فرد و سازمان -

 مجموعه موج های دریایی فضیلت اصفهان( /31اردیبهشت)  در سازمانهای قرن بیست و یکم اصل موفقیت کارکنان شایسته 71 -

 /  مجموعه موج های دریایی فضیلت اصفهان( 31اردیبهشت) ر با رویکرد تکنیکهای فردیمدیریت تغیی تکنیکها و روشهای  -

 /  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر کرمان(  31تکنیک های ایجاد و تقویت انگیزش در فرد و سازمان ) اردیبهشت  -

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر / 31خرداد)یریت و سرپرستیمبانی و مفاهیم شخصیت شناسی و ابعاد کاربردی آن در مد -

 کرمان(

 دوره دو روزه( 9( )31)موسسه کاسپین اصفهان( )تابستان  بازارداری و ارتباط موثر با تمرکز بر مبانی و مفاهیم بازاریابی -

 (31)بانک قرض الحسنه مهر ایران( )دو روزه ، شهریور بازارداری و روانشناسی مشتری فاهیممبانی و م -

 (31تکنیک های ایجاد و تقویت انگیزش در فرد و سازمان )شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری( )شهریور  -

( ) مدیران آموزشی شرکت گل گهر و 31چالشها و راهکارهای مدیریت آموزشهای کاربردی در شرکتهای ایرانی )شهریور -

 رکتهای تابعه(ش

 تولید کننده لوازم و مبلمان شهری )قزوین، آقای محرمی پور(مشاوره افزایش سود و بهره وری شرکت  -

)هتل آسمان اصفهان، مدیران صنایع  سمینار چالش ها و راهکارهای موفقیت در دوران رکود، و تکنیک های فرصت سازی از آن -

 31مهر 73استان اصفهان(

)ویژه مدیران فوالد آلیاژی ایران( )یزد ، دو گروه ، مهر و آبان  بعاد کاربردی آن در مدیریت و سرپرستیمدیریت و حل تعارض و ا -

31) 

 /  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر کرمان(  31تکنیک های ایجاد و تقویت انگیزش در فرد و سازمان ) تیر  -

/ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 31مرداد سرپرستی)مبانی و مفاهیم شخصیت شناسی و ابعاد کاربردی آن در مدیریت و  -

 کرمان(

 (31تکنیک های هدفگذاری و برنامه ریزی استراتژیک )بانک ملی ایران ، مدیران کل کشور، مهر -

 (31تکنیک های ایجاد و تقویت خالقیت در فرد و سازمان )بانک ملی ایران، مدیران کل کشور، مهر -

 (31ن رکود و تکنیک های فرصت سازی در آ ن )شرکت توزیع برق اصفهان، مهر چالش ها و راهکارهای موفقیت در دورا -
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 / شرکت معدنی و صنعتی گل گهر کرمان(31مبانی و مفاهیم شخصیت شناسی و ابعاد کاربردی آن در مدیریت و سرپرستی)مهر  -

 ل گهر سیرجان(/  شرکت معدنی و صنعتی گ  31تکنیک های ایجاد و تقویت انگیزش در فرد و سازمان ) آبان  -

 (31آذر 7))مدیران سازمان صنعت معدت و تجارت استان اصفهان( تفکر سیستمی و اصول استقرار آن در سازمان  -

 (31اصفهان آبانهدایت و رهبری در سازمانهای متعالی )بانک ملی ایران( ) -

 (31)اصفهان آبان مدیریت تعارض و تکنیک های بکارگیری آن در مدیریت و سرپرستی )بانک ملی ایران(  -

 (31)مدیران فوالد آلیاژی ایران( )یزد آذر مذاکرهتکنیکهایِ حرفه ای  -

 / شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(31مبانی و مفاهیم شخصیت شناسی و ابعاد کاربردی آن در مدیریت و سرپرستی)آذر  -

 (31آذر 93))مدیران سازمان صنعت معدت و تجارت استان اصفهان( خالق و رفتار حرفه ای در مدیریت ا -

دوره  8وفاق و هم افزایی سازمانی منتنی بر هوش هیجانی )وزارت نیرو، کارکنان و مدیران شرکت مدیریت شبکه برق ایران،  -

 (31شش روزه ، آذر،دی، بهمن ، اسفند 

 (31آذر 95لنجان( ) و اتاق اصناف تجارت)سازمان صنعت معدت و خالق و رفتار حرفه ای در مدیریت ا  -

 (31دیماه  1و8( )یزد ،گروه دومذاکره )مدیران فوالد آلیاژی ایرانتکنیکهایِ حرفه ای  -
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 موضوعات قابل مشاوره و تدریس :

 مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار )تخصص و تجربة ویژه( -

 استراتژیک ریزیبرنامه -

 سازمانی ارتباطات مدیریت -

  سیگما شش -

 درسازمان رهبری و مدیریت -

 گیریتصمیم فنون و فرآیند -

 تعارض و تضاد مدیریت -

 مدیریت هزینه -

 عالی کیفیت به دستیابی ولاصو  Sپنج -

 پیشرفتهکالسیک و  انسانی منابع مدیریت -

 فروش و بازاریابی مدیریت -

 مذاکره و اداره جلسات فنون و اصول -

 تغییر مدیریت تکنیکهای -

 اصول هشتگانه تحول -

 کارگروهی هایشیوه و سازیتیم -

 برند مدیریت -

 سازمانی یادگیری و دانش مدیریت -

 محدودیت مدیریت -

 مسئله حل تکنیکهای -

 زمانمدیریت تکنیکهای -

-  (CRM) مشتری با ارتباط مدیریت 

 خالق بازاریابی تخصصی کارگاه -

-  TRIZیافته نظام خالقیت 

 المللبین بازاریابی و صادرات مدیریت -
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 آموزشی ریزیبرنامه مبانی و اصول -

 آینده مدیریت و پژوهیآینده با آشنایی -

 عملکرد مدیریت -

 ایحرفه وسخنرانی تدریس وفنون اصول -

 موثر ارتباط برقراری وفنون اصول -

 تکنیک های ایجاد و تقویت باور در فرد و سازمان -

 مفاهیم بهره وری و تکنیکهای پیاده سازی آنها -

 ابعاد کاربردی آن در مدیریت و سرپرستیمبانی و مفاهیم شخصیت شناسی و  -

 در فرد و سازمان تکنیک های ایجاد و تقویت انگیزش -

 آن در مدیریت و سرپرستیکاربردی ابعاد و  هوش هیجانی -

 )عناوین و سرفصل های هر مبحث قابل ارائه می باشد.( -
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رکت ش ما و مشاوره های علمیکارگاه ها و یا ، سمینار هاکالسدر که سراسرکشور شرکتها و بانکهای مختلف ، ازسازمانها برخی 

 داشته اند :

 اصفهان ایمنطقه برق شرکت -

 اصفهان کشاورزی مهندسی نظام سازمان -

 پارس شیمی آریا -

 اصفهان آهنذوب -

 مجیر پوشش الیاف -

 گرافیک پویش -

 اصفهان سرپرستی ایران ملی بانک -

 ساختمان مهندسی نظام شرکت -

 روش بهین شرکت -

 مبارکه فوالد مجتمع -

 سبز برش تولیدی گروه -

 شاهین تولیدی صنایع -

 بسپارسپاهان پویان شرکت -

 کلر نیرو -

 توانمند افزار نرم -

 پارسدانه کیان -

 کارشناس وکاریابی شغلی دفترمشاوره -

 نعیم سنگ مجتمع -

 یکتا ناظران شرکت -

 پاژالکترونیک -

 آراسنگ کتیبه پاسارگاد -

 فنیمهندسیلیوار -

 سامان و ابرساز شرکت -
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-  Tis تبلیغات کانون 

 ارتا نوین شرکت -

 آذربایجانی سازیماشین -

 مهرآباده بازتاب تعاونی شرکت -

 میهن تجارت مهد -

 بس شرکت آتش -

 رفاه ی ازنجیره فروشگاههای شرکت -

 نائین وعمران توسعه -

 آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره -

 اصفهان طعم شرکت خوش -

 دماوند بتن -

 اصفهان وپژوهشی آموزشی عالی مجتمع -

 کیش بازرگانی -

 تک شرکت -

 البرز بیمه -

 اسپادانا سنگ متین -

 پارسیان انفوم سپید -

 اصفهان پتروشیمی -

 اصفهان پارتاک شرکت -

 سپاهان آبرونکشت -

 صنایع بیمه خدمات شرکت -

 فوالدکوهپایه -

 رود نگارزنده یادمان شرکت -

 آسا ایمن شرکت -

 کشاورزی بانک -
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 ذوبپاد نیک -

 اصفهان دو و یک شماره بهداشت مرکز -

 گلدشت اصفهان شهرداری -

 آباد نجف آزاد دانشگاه صنایع مهندسی انجمن -

 اصفهان ستیزان آتش تعاونی -

 اصفهان استان جهادکشاورزی سازمان -

 تک گالری -

 آپادانا کنترل رسا -

 سبز فناور زیست -

 ایران زرین چینی صنایع -

 اصفهان شهرداری ایمنی وخدمات نشانی آتش -

 آلکان شرکت -

 فرش طراحان انجمن -

 تگستر طبیع ابنوس عماد مهندسی فنی شرکت -

 پالستیک شفاف -

 ایثارگیل پیشگامان مراقبتی حفاظتی شرکت -

 کشت ارمغان شرکت -

 واورانآموت پارسن -

 آسیا سپهرکارتن -

 سبزگسترآفرینش -

 شعراندیشه نخبگان موسسه -

 تنقش سوشیان -

 سبز ایستگاه وصنعت کشت جهان -

 عصراصفهان نیازمندیهای -

 فلز ایران شرکت -
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 اصفهان شهرستان ای مشاوره خدمات شرکتهای کاریابی صنفی انجمن -

 اصفهان نفت پاالیش -

 رگا فروشگاه -

 یدکی قطعات و کشاورزی ماشینهای و ادوات سازندگان انجمن -

 اکریل شرکت پلی -

 پاکرود شرکت -

 ازنا شهرستان جهادکشاورزی مدیریت -

 اخبارفلزات ماهنامه -

 ارسآراد گروهپ -

 اصفهان کشاورزان وخدمات فنی مشاورة شرکتهای کارفرمایی صنفی انجمن -

 عقیق فراشیمی -

 نیروتکس شرکت -

 نوید شرکت -

 تجهیز نیکان شرکت -

 نطنز زریس الوان شرکت -

 یزد الکترو شرکت -

 پارسیان یدک پیشرو شرکت -

 پلیمرنساج -

 غرب راه ایمن -

 اصفهان برق تولید مدیریت -

 سکویا چوب صنایع -

 سپاهان فوالد متین -

 تکسرام شرکت -

 نیکپا کفش -

 سوفساتین -
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 طالبی سازی ماشین -

 بسپار کهرنگ -

 سازه اندیش یکتا شرکت -

 تدبیر صنعت مشاور مهندسین گروه -

 بهداشتی لوازم فروشندگان صنف اتحادیه -

 سپاهان ذوب کیمیا -

 چوب پارت -

 سپاهان سرای آذین -

 سپاهان سازه پارسیان صنایع -

 نصراصفهان شرکت -

 سپهراسیا شید -

 اصفهان شهرداری عمران -

 ( هسا) ایران سازی هواپیما صنایع -

 اسپادانا رویان صدف -

 اصفهان شهاب تولیدی -

 جهان نقش سلیماب -

 فرزانگان زیستی فناوری مهندسی -

 اصفهان وفاضالب آب شرکت -

 موسسه خالق اندیشان سالم -

 ایرانیت شرکت شهاب -

 کویر کیمیاب آب تصفیه صنایع -

 دانشگاه اطالعات فنآوران تعاونی شرکت -

 صاکو()آرا صفاهان نمایشگاهی مشاورین -

 مشهد سازی رینگ نمایندگی -

 اسپادان زرع آتوربهین شرکت -
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 آموت نوآوران پارس شرکت -

 زاده نمکی صنعتی موسسه سپاهان سیمان -

 لیفترپیام سپاهان -

 کوهپایه نواندیش ترویجان فوالد صنعت -

 سپاهانجی بازگسترسبزدشت شرکت -

 سفیرسبز شرکت -

 رود سبززاینده سپاهان تعاونی -

 ناردین شهرگلخانه شاهین شهرداری -

 ایران ملی بانک -

  تجارت بانک -

 ایران صادرات بانک -

 مهراقتصاد بانک -

 مسکن بانک -

 سپه بانک -

 ملت بانک -

 انصار بانک -

 رفاه بانک -

 پارسیان بانک -

 شهر بانک -

 سامان بانک -

 نوین اقتصاد بانک -

 کشاورزی بانک -

 الموحدین مولی اعتباری مالی موسسه -

 صالحین اعتباری مالی موسسه -

 سرمایه بانک -
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 قوامین بانک -

 االئمهثامن اعتباری مالی موسسه -

 ..و شهرضا برخوار، و گز اباد، نجف شهرداری -

 اصفهان شهرستان برق توزیع شرکت -

 سپاهان پردیس رهاورد مهندسی -

 سپاه مهندسی -

 ایهسته راکتورهای سوخت تولید فرآوری -

 صدرا توسعه و طرح -

 رس راه شرکت -

 لنجان فوالد نوید -

 سپاهان شاهکارسازان -

 شپاهان دژ آذین -

 مشهد فاضالب و آب -

 جنوبی خراسان فاضالب و آب -

 اصفهان فاضالب و آب تحقیقات و طرح -

 پیهاپتن شرکت -

 سپاهان سازیخانه مجتمع -

 اصفهان فرهنگی میراث کل اداره -

 اصفهان رانیاتوبوس واحد شرکت -

 اصفهان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره -

 شیمی احسان شرکت -

 اسپادانا پنجرهچهل شرکت -

 نور نوید هلدینگ -

 سپاهان فالح فرش کارخانه -

 تیراصفهان هفتم صنایع -
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 البرز استان برق اداره -

 9 گچساران نفت صنایع ساخت مهندس و طراحی المللی بین شرکت -

 لرستان استان شهرداریهای همیاری سازمان -

 آرگون سازانخانه -

 رودزاینده مسکن گذاریسرمایه -

 سپاهان ساخت دانا -

 هرمز بحرگسترش سازی کشتی مجتمع -

 خوزستان آلبفای -

 صدرا توسعه و طرح -

 شیراز شهرداری گذاری سرمایه -

 یزدی سرامیک کاشی -

 آل شهرایده شرکت -

 اصفهان نفتی ای فراوده پخش شرکت -

 سپاهان صنعتی گروه -

 اصفهان تحقیقانی علمی شهرک -

 اصفهان کاشی شرکت -

 انتخاب صنعتی گروه -

 اصفهان استانداری تحقیقات و آموزش -

 پردیس هتل -

 اصفهان چدن صنایع -

 پویا لوله -

 رجال پتروشیمی -

 باطری توان -

 سپاهان توسعه شرکت -

 سازیخانه جهاد شرکت -
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 اصفهان نفت شرکت آموزش -

 اصفهان استان تجارت معدن صنعت سازمان -

 مبارکه کاربردی علمی دانشگاه -

 اصفهان احمر هالل -

 اصفهان سیمان -

 پخش آریان سینا شرکت -

 تکنیک فوالد شرکت -

 جهان نقش قند شرکت -

 الرضا قائم شرکت -

 زغالسنگ قطران پاالیشگاه شرکت -

 موسسه سبحان -

 شرکت مرات فوالد -

 فارس استان فرهنگی میراث اداره کل -

 مشاورهگزا مهندسین -

 بجنورد شهرداری -

 شرکت مس منطقه کرمان -

 شرکت گل گوهر -

 شرکت گهر روش  -

 وزارت نیرو )شبکه مدیریت برق ایران( -

 شرکت اصفهان یخچال -

 شرکت کیهان سازان -

 و ... -

 

 هیچ چیز پایدار نیست بجز تغییر




