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سوابق اجرایی
مدیرعامل و رییس هیأت مدیره مرکز توسعه و آموزشهای مجازی پارس از آبان  8811تا کنون
مدیر مؤسسه آموزش عالی آزاد فنپردازان از سال  8811تا کنون
مدیر کاریابی غیردولتی خارجی دادگران حق و عدالت
مدیر آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد پارس
عضو هیأت امنا کانون کارآفرینی استان اصفهان
مشاور مدیر کل سازمان صنعت ،معدن و تجارت در حوزهی کارآفرینی اصناف و فضای مجازی کسبوکار
مشاور مدیر کل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در حوزه فضای کسب و کار
رییس مؤسسه نشر دیجیتال پارسیان دانشپندار با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
مدیر انتشارات پارسیان دانشپندار
مدیر کاریابی غیردولتی (الکترونیکی) کارجویان پارسی نهاد
عضو انجمن صنفی کاریابیهای بینالمللی ایران
نائب رئیس انجمن صنفی کارفرمایی کاریابیهای غیردولتی خارجی استان اصفهان
صاحب امتیاز کانون آگهی و تبلیغات پارس پندارنهاد
دارای پروانه کسب دفتر مشاوره امالک از اتاق اصناف مرکز استان اصفهان
دارای پروانه کسب خدمات نصب و راهاندازی نرمافزار از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
دبیر سازمان مردمنهاد سفیران نشاط و تندرستی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه این هفته
مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفهای علوم پزشکی پارس پندارنهاد
رییس کنسرسیوم ارزیابی و اعتبارسنجی شرکتها (کاوش)
مدیر دفتر کاریابی و مشاوره شغلی غیردولتی داخلی کاریابان پارسی نهاد دادمهر
مدیر مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی کارآفرینان پارسی نهاد
مجری طرح آموزش ده هزار دفتر  ICTروستایی در زمینه گردشگری با همکاری وزارت ارتباطات ،سازمان میراث فرهنگی
گردشگری و صنایع دستی و شرکت پست جمهوری اسالمی ایران
مدیر آموزش و دبیر سمینار تخصصی تشریفات با حضور دکتر بیدارمغز
رییس کمیتهی اجرایی سمینار تخصصی مهندسی حرفهای (با حضور نمایندگان مجلس ،پروفسور دوامی و نایب
رئیس خانه صنعت و معدن ایران ،رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان )....
مدیر اجرایی سمینار تخصصی ارگونومی با حضور صنعتگران و اساتید دانشگاه
مدیر کمیته اجرایی سمینار تخصصی خوردگی صنعتی توسط مهندس زمانی ،مکان :دانشگاه اصفهان
ریاست چندین پنل تخصصی در دانشگاههای مختلف شهر اصفهان
مدیر پروژه تعیین بازار هدف در بازاریابی و فروش محصوالت اسنوا
مدیر پروژه طراحی تبلیغات محصوالت اسنوا
پیادهسازی سیستمهای مدیریت کیفیت در شرکت مهندسی پدیدآوران راهیاب
بهینهسازی خط تولید شرکت صنعتی نفت ابزار
بهبود کارایی شبکههای سیار موردی مبتنی بر ترغیب گرهها به همکاری و کنترل ازدحام در شبکه
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سوابق پژوهشی و مقاالت
The concept of market development in E-learning an approach in pars,
E-learning.
Study of the corporate E-learning market in Iran, by making use of SWOT one
of strategic management tools
شناسایی و رتبهبندی موانع کارآفرینی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی
شکریساز ،میثم ( ،)8831اقتصاد و فرهنگ ،فصلنامه فرهنگی هنری اندیشه هنر ،سال نخست شماره  ،8پاییز
شکریساز ،میثم ( ،)8831تدثیر آموزش الکترونیکی در فرهنگ کارآفرینی "بررسی مشکالت و رفع موانع" ،فصلنامه
فرهنگی هنری "اندیشه هنر" سال نخست شماره  ،2زمستان
Transformation Leadership as a Pivotal Principle for Achieving Organizational
Innovation Dr.Alireza Shirvani Dr.Meisam Shekarisaz.
Designing and testing a model for entrepreneurial development with a focus
on individual, group, organizational and environmental components.
ارائه شده در اجالس جهانی کارآفرینی و کسب و کار در کشور کانادا (حضور در اجالس )8831
Investigation of entrepreneurial orientation and marketing capabilities on the
performance of new international investment considering the moderating
role of competition intensity
کنفرانس بینالمللی نوآوری در مدیریت و مهندسی صنعتی همایش بینالمللی
بررسی میزان تأثیر محرک های محیطی بر قصد تجارت اجتماعی با توجه به نقش میانجی تجربیات مشتریان
مجازی کنفرانس بینالمللی در قرن بیست و یکم 8831

62

شناسایی و رتبهبندی موانع کارآفرینی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی

66

اقتصاد و فرهنگ ،فصلنامه فرهنگی و هنری اندیشه هنر – 8831

60

تأثیر آموزش الکترونیکی در فرهنگ کالرآفرینی "بررسی مشکالت و رفع موانع" فصلنامه فرهنگی و هنری اندیشه هنر

69

عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک بر رشد اقتصادی شرکتهای کارآفرین

64

بررسی جهتگیری کارآفرینانه و قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد سرمایهگذاریهای جدید شرکت

65

ارزیابی و اولویت بندی موانع ارتباط بین صنعت و دانشگاه و ارائه راهکارهایی جهت رفع این موانع

69

نقش  E-Learningدر کارآفرینی
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سوابق همکاری
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان اصفهان
اتحادیه صنف دفاتر مشاورین معامالت امالک شهرستان اصفهان
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان
انجمن صنفی کاریابیهای بینالمللی ایران
کانون کارآفرینی استان اصفهان
مرکز آموزش مهارتی و حرفهای علوم پزشکی
نظام صنفی رایانهای کشور
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
دانشگاه اصفهان
دانشگاه پیام نور
مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعغت ،معدن و تجارت
ستاد فرماندهی رسانهی برخط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
اتحادیه اصناف استان اصفهان
اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان
پژوهشگاه فناوری اطالعات ایران
دانشگاه صنعتی اصفهان
سازمان مدیریت برنامهریزی کشور
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان
دانشگاه آزاد اسالمی
سازمان ملی استاندارد
سازمان پست جمهوری اسالمی ایران
انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
دانشگاه علوم پزشکی قم
برگزاری سمینارهای متعدد با دانشگاهها و ارگانهای دولتی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
معاونت فرهنگی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
مؤسسه آمزوش عالی امین فوالدشهر
مرکز آموزشهای تخصصی خانه صنعت و معدن ایران
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ردیف

سخنرانیها ،همایشها و کنفرانسهای برگزار شده

6

سخنران در سمینار ارتباطات موفق دانشگاه آزاد خمینیشهر ،اردیبهشت 8813

0

سخنران در سمینار تویی که ذهن برندهای در دانشگاه اصفهان ،اردیبهشت 8813

9

سخنران در سمینار تخصصی فنگشویی و چیدمان ،خرداد 8813

4

سخنران در سمینار بررسی مخاطرات و آفات پوشاک ،مرداد 8813

5

سخنرانی و معرفی کتاب فراتر از استراتژی ،منطقه آزاد کیش ،مهر 8813

9

سخنران در سمینار تخصصی روانشناسی فروش و بازاریابی با همکاری شرکت فکر برتر 8 ،بهمن 8813

7

سخنرانی در سمینار روانشناسی فروش ،بهمن  ،8813هتل آسمان
سخنرانی سمینار زبانهای خارجه ،اسفند  ،8813دانشگاه صنعتی اصفهان

6

سخنرانی در سمینار تخصصی تشریفات8831 ،

62

حمات علمی و معنوی از همایش توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر سال 8831
حمایت علمی و معنوی از همایش توسعه اقتصاد مقاومتی سال  8831شرکت در همایش اقتصاد مقاومتی

60

سخنرانی در سمینار " 21راز موفقیت" دانشگاه صنعتی اصفهان

69

سخنرانی در سمینار مهندسی "ارتباطات مؤثر" دانشگاه اصفهان
سخنرانی در سمینار هواپیمایی جمهوری اسالمی (هما)

9

66

64
65

سخنرانی در اولین رویداد کارآفرینی و توسعه کسب و کار با موضوع :فرصتهای کارآفرینی در محیط دانشگاه
(در اتاق بازرگانی اصفهان برای دانشجویان دانشگاه آزاد نجفآباد)

69

سخنرانی با محوریت کارآفرینی در آموزشگاه فنی و حرفهای دختران سبزوار8831 ،

67

سخنرانی در اولین همایش بینالمللی نقش اثربخش بانوان در برندهای پایدار در مرکز همایشهای بینالمللی
صدا و سیما ،آذرماه 8831

69

سخنران و برگزارکننده اولین اجالس ملی کارآفرینی و مدیریت کشور – اسفند 8831
سخنران و برگزارکننده دومین اجالس ملی کارآفرینی و مدیریت کشور ،اسفند 8831

02

سخنران و برگزارکننده سمینار بزرگ امید (فرصتهای کسب و کار و اشتغال برای جوانان) ،اردیبهشت 8831

06

سخنران و برگزارکنندهی جشنواره اوقات فراغت سال  8831با همکاری اداره ورزش و جوانان استان اصفهان
سخنرانی در همایش ورزش ،شهروندان و مدیریت شهری ،خرداد 8111

09

سخنران و برگزارکننده سومین اجالس ملی مدیریت و کارآفرینی کشور ،تیر 8111

66

00
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سوابق تدریس
ردیف
6
تدریس ارتباطات و مهارتهای زندگی در مؤسسه آموزش عالی آزاد فنپردازان ( 1سال)
0
اصول و مبانی مدیریت کسب و کار در مؤسسه آموزش عالی آزاد فنپردازان ( 1سال)
9
تدریس حقوق تجارت و کسب و کار در مؤسسه آموزش عالی آزاد فنپردازان ( 1سال)
4
تدریس در مؤسسه آموزش عالی نجفآباد و المهدی اصفهان (غیرانتفاعی – غیردولتی)
5
فنون فروش و مذاکره در مرکز شماره  8جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
9
ارتباط مؤثر در مرکز آموزشهای تخصصی کوتاهمدت خانه صنعت و معدن ایران
7
تبلیغات خالق در مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت خانه صنعت و معدن ایران
9
تدریس دورههای " 21راز موفقیت"
6
تدریس دورههای "تسخیر قلب مشتری"
کتب منتشرشده
ردیف
اسپکیولد ،رابین ( ،)8813فراتر از استراتژی (نقش مدیران در پیادهسازی موفقیتآمیز استراتژی) ،مترجم :میثم
6
شکریساز ،نقش مانا ،شابک311-311-1181-11-8 :
کریس روی کرافت ویویس ( ،)8832تویی که ذهن برندهای ،مترجم میثم شکریساز ،شهید فهمیده ،شابک:
0
311-311-281-823-2
پیتر ارس ،جورج ترک ( ،)8832رازهای بازاریابی قدرتمند ،مترجم میثم شکریساز ،شهید فهمیده ،شابک:
9
311-311-281-821-1
4
آلن و بارابرا پیس ( ،)8831آسایش در آرامش ،مترجم میثم شکریساز ،خاموش ،شابک311-111-31-111-2-8 :
5
اندرسون ،تونی ( ،)8831بازاریابی گوریلی ،مترجم میثم شکریساز ،خاموش ،شابک311-111-11-3131-8 :
9
رابینز ،آنتونی ( ،)8831استوار ،مترجم میثم شکریساز ،نقش مانا ،شابک311-111-1311-12-1 :
7
شکریساز ،میثم ( ،)8831بازاریابی نوگرا ،نصوح ،شابک311-111-1111-11-1 :
9
شکریساز ،میثم ( ،)8831ناگفتههای تاریخ تفکرات مدیریت ،نصوح ،شابک311-111-1111-11-1 :
هیزلداین ،سایمون ( ،)8831مذاکره با دستان خالی ،مترجم میثم شکریساز ،پارسیان دانش پندار ،شابک:
6
311-33182-1-1
 62شکریساز ،میثم ( ،)8831بازاریابی و کسب و کار اسالمی ،پارسیان دانش پندار ،شابک311-122-33181-8-1 :
 66شکریساز ،میثم ،روابط فرد و سازمان ،پارسیان دانش پندار ،شابک311-122-1182-11-8 :
 60شکریساز ،میثم ،مدیریت کسب و کار نوین ،پارسیان دانش پندار ،شابک311-122-1182-11-3 :
 69آکس جاش ،شکریساز ،میثم ( ،)8833رژیم کتوژنیک ،شابک  ،311-122-1181-81-1پارسیان دانش پندار
شکریساز ،میثم ( ،)8833سیاحت و مهاجرت تحصیلی و شغلی از دیدگاه اسالم ،شابک،311-122-1181-11-18:
64
پارسیان دانش پندار
 65دیوید مکرینی ،شکریساز ،میثم ( ،)8833توهم باهوشی  ،8شابک ،311-122-1231-111-1 :پارسیان دانش پندار
 69دیوید مکرینی ،شکریساز ،میثم ( ،)8833توهم باهوشی  ،2شابک ،311-122-1231-21-2 :پارسیان دانش پندار
 67جان کرمر ،شکریساز ،میثم ( ،)8833هنر شناخت مردم ،شابک ،311-122-33-182-8-1 :پارسیان دانش پندار
 69شکریساز ،میثم ( ،)8833به کانادا خوش آمدید ،شابک ،311-122-1181-11-1 :پارسیان دانش پندار
 66شکریساز ،میثم ( ،)8833مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ،شابک ،311-122-11-31-31-1 :پارسیان دانش پندار
 02شکریساز ،میثم ( ،)8833بازاریابی ویژه  ،MBAشابک ،811-122-1182-13-1 :پارسیان دانش پندار
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تصویر کتب ترجمه شده

بازاریابی نوگرا

روابط فرد و سازمان

توهم باهوشی 6

مدیریت کسب و کار نوین بازاریابی و کسب و کار اسالمی رازهای بازاریابی قدرتمند

سیاحت و مهاجرت تحصیلی
و شغلی از دیدگاه اسالم

به کانادا خوش آمدید

رژیم کتوژنیک

تویی که ذهن برندهای

مذاکره با دستان خالی

آسایش در آرامش

ناگفتههای تاریخ
تفکرات مدیریت

فراتر از استراتژی

استـــوار

هنر شناخت مردم

بازاریابی ویژه MBA
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تصاویـــر تقـدیرنامـــــــهها
دریافــــــــت تنــــــــدیس نقــــــــرهای
ر ایـــــت حقـــــو مصـــــر کننـــــدگان
وزارت صــــنمت ،ممــــدن و تاــــارت ایــــران
سال 6969

تقدیر از دانشگاه اصفهان جهت سخنرانی

گواهینامــه ملــی ر ایــت حقــو مصــر کننــدگان
وزارت صــــنمت ،ممــــدن و تاــــارت ایــــران
سال 6967

گواهینامــه ملــی ر ایــت حقــو مصــر کننــدگان
وزارت صــــنمت ،ممــــدن و تاــــارت ایــــران
سال 6969

تقدیرنامـــه بانـــک صـــادرات ایـــران بابـــت
ســـخنرانی در حـــوزه بازاریـــابی و فـــروش

دســـتاورد برگزیـــده در ســـومین همـــایش
ملـــی مـــدیران فنـــاوری افال ـــات مراکـــز
لمـــی کشـــور ممـــاون محتـــرم پـــژوهش
وزارت لـــــوم ،تحقیقـــــات و فنـــــاوری

تقـــدیراز دانشـــگاه آزاد اســـالمی جهـــت

تقــــدیر جهــــت ســــخنرانی در ســــمینار

ســـخنرانی در ســـمینار ارتمافـــات موفـــق

بازاریــــــــــــابی و برنـــــــــــــدین
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تصاویـــر تقـدیرنامـــــــهها

تقدیرنامــه از فــر جنــای آقــای حمیدر ــا
صــفاایان مــدیریت امــور شــمب بانــک رفــاه
کــــــــارگران اســــــــتان اصــــــــفهان

تقدیرنامـــــه از فـــــر جنـــــای آقـــــای

تقدیرنامـــه از فـــر جنـــای آقـــای حســـین
بــــاقری مــــدیریت اشــــتغال و کــــارآفرینی
اداره کـــع تمـــاون ،کـــار و رفـــاه اجتمـــا ی
اســـــــــــــــتان اصـــــــــــــــفهان

تقدیرنامـــه از فـــر جنـــای آقـــای ایـــوی

ســــیدمحمد موســــوی ممــــاون دانشــــاویی،

درویشــی ممــاون توســمه مــدیریت و منــاب

فرهنگـــی و اجتمـــا ی دانشـــگاه آزاد اســـالمی

اســــــــــــــتانداری اصــــــــــــــفهان

تقدیرنامـــــه از فـــــر جنـــــای آقـــــای
داوود بحیرایــــی شــــهردار شــــهر بهارســــتان

تقدیرنامـــــه از فـــــر جنـــــای آقـــــای
مــات تــابش ممــاون وزیــر و راــیس ســازمان
حمایــــت مصــــر کننــــدگان و تولیدکننــــدگان
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تقدیرنامـــــه از فـــــر جنـــــای آقـــــای
ایـــرو موفـــق ریاســـت ســـازمان صـــنمت،
ممـــــدن و تاـــــارت اســـــتان اصـــــفهان

تقدیرنامـــــه از فـــــر جنـــــای آقـــــای
حســــین سیســــتانی فرمانــــدار اصــــفهان

تصاویـــر تقـدیرنامـــــــهها
تقدیرنامـــــه از فـــــر جنـــــای آقـــــای

تقدیرنامــــه از فــــر جنــــای آقــــای

محمــد لی احمــدی راــیس شــورای همــاهنگی

سیدمحســن ســااد ،مــدیر کــع دفتــر امــور

تملیغــــاتی اســــالمی اســــتان اصــــفهان

اجتمــا ی و فرهنگــی اســتانداری اصــفهان

تقدیرنامــــــه از فــــــر جنــــــای آقــــــای
اکمر امامی راـیس اتحادیـه کاسـان اسـتان اصـفهان

تقدیرنامـــــه از فـــــر جنـــــای آقـــــای

تقدیرنامــــه از فــــر جنــــای آقــــای
ناصر افـرو خزانـه دار و ضـو هیتـت رییسـه
اتــــــــا اصــــــــنا اصــــــــفهان

تقدیرنامــــه از فــــر جنــــای آقــــای

جواد محمدی فشـارکی مـدیر نرـارت و بازرسـی

مــات ر ــایی اســتاندار و راــیس ســتاد

اتـــــــــا اصـــــــــنا اصـــــــــفهان

ســاماندهی امــور جوانــان اســتان اصــفهان

تقدیرنامه دانشـگاه اصـفهان بـرای برگـزاری

تقدیرنامه دانشگاه پیـام نـور اصـفهان بـرای

ســـــمینار مهـــــارتهـــــای ارتمـــــافی

برگــزاری ســمینار مهــارتهــای ارتمــافی
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تصاویـــر تقـدیرنامـــــــهها

تقدیرنامــه از فــر جنــای آقــای سیدحســن
قا ی سـگر ،ممـاون امـور اقتصـادی و توسـمه
منـــــــاب اســـــــتانداری اصـــــــفهان

تقدیرنامــه از فــر جنــای آقــای ایــوی درویشــی
مماون توسـمه مـدیریت و منـاب اسـتانداری اصـفهان

تقدیرنامه از فـر

جنـای آقـای مـات تـابش

ممـــاون وزیـــر و راـــیس ســـازمان حمایـــت
مصــــــر کننــــــدگان و تولیدکننــــــدگان
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تصاویـــر تقـدیرنامـــــــهها

گــواهی حضــور در ســومین همــایش ملــی

تقدیرنامه از شـرکت هواپیمـایی جمهـوری

مــدیران فنــاوری افال ــات مراکــز لمــی

اســالمی ایــران )همــاب جهــت برگــزاری

کشــور از وزارت لــوم )دســتاورد برگزیــدهب

ســمینار " بازاریــابی ویــژه شــرکت هــای
هواپیمـــــــایی کـــــــم هزینـــــــه"

و

تقدیرنامــه انامــن صــنفی دفــاتر خــدمات

ارشــــاد اســــالمی اســــتان اصــــفهان

مســــــافرتی اســــــتان اصــــــفهان

تقدیرنامــه از فــر مــدیر کــع فرهنــ

برگزیــده مــدیر برتــر فنــاوری افال ــات

لــوا ســبات از فــر ریــیس دانشــگاه

در سال 6969

پیام نور مرکـز اصـفهان بـه پـات همکـاری
بــا انامــن لمــی دانشــاویی مهندســی
صنای و حضـور در مامـ

تقدیرنامـــه از ســـازمان میـــرا
و جهانگردی6964 ،

فرهنگـــی

مـومی انامـن

لــــوا ســــبات منتخــــب پژوهشــــی و
دانشـــاوی برتـــر از دانشـــگاه آزاد اســـالمی
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تصاویـــر تقـدیرنامـــــــهها

تقــدیر از فــر مــدیر کــع فرهنــ

و ارشــاد

اســالمی اســتان اصــفهان بــرای مقالــه برتــر
اقتصاد و فرهن

6965

تقدیرنامـــه از فـــر ریاســـت آموزشـــگاه
فنی حرفهای سمزوار

تقدیرنامـــه از فـــر دانشـــگاه اصـــفهان

تقدیرنامـــه از اداره فرهنـ ـ

)انامــن لمــی گــروه مهندســی پزشــکیب

6965

و ارشـــاد اســـالمی

تقدیرنامـــه از کـــارآفرین نمونـــه ،مـــدیریت

تقدیرنامــــــه از وزارت ورزش و جوانــــــان

هنرستان ایران6969 ،

6969

لــوا تقــدیر از دانشــگاه لمــی کــاربردی
6969

تقدیرنامـــه از فـــر دانشـــگاه صـــنمتی
اصـــفهان بابـــت ســـمینار  05راز موفقیـــت،
6964
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تصاویـــر تقـدیرنامـــــــهها

تقدیرنامــــه از اتــــا اصــــنا ایــــران
6967

تقدیرنامـــه از ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی
6967

تقدیرنامــه از هنرســتان شــهید یــزدی ســمزوار

تقدیرنامـــه از فـــر جنـــای آقـــای سیدحســـن

6967

قا ــــی ســــگر ،ممــــاون همــــاهنگی امــــور
اقتصــادی و توســمه منــاب اســتانداری اصــفهان

تقدیرنامــه از ریــیس اتــا اصــنا شهرســتان ســمزوار
6967

تقدیرنامـــه از فـــر جنـــای آقـــای جـــواد
محمــــدی فشــــارکی ،مــــدیر نرــــارت و
بازرســـــی اتـــــا اصـــــنا اصـــــفهان

تقدیرنامـــه دومـــین جشـــنواره ایـــدههـــای
برتــــر کــــارآفرینی از دانشــــگاه حکــــیم
ســــــــــــــــــــــــــمزواری6967 ،
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تصاویـــر تنــدیسها

همــایش جایگــاه روابــط مــومی در توســمه
اقتصـــــــــاد فرهنـــــــــ

و هنـــــــــر

همــایش ملــی توســمه اقتصــاد ،فرهنــ

و هنــر،

6964

6965

تنـــدیس ســـبات و یـــادبود نخســـتین ســـمینار

تنــدیس ســبات و یــادبود وزارت فرهنــ و ارشــاد

جایگــاه صــنمت و ممــدن در توســمه پایــدار کشــور

اســـالمی بابـــت حضـــور در شهـــارمین جشـــنواره
نمایشـــگاه بـــینالمللـــی رســـانههـــای دیایتـــال

تنـــدیس ســـبات و یـــادبود ســـمینار تملیغـــات
خــال در ســالن اجــالت بانــک صــادرات ایــران
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تصاویـــر ســوابق آمــوزشی

گواهینامـــــه مـــــدیریت MBA

گواهینامـــه  DBAمـــورد ت ییـــد
وزارت ،لـــــوم ،تحقیقـــــات و

مــــورد ت ییــــد وزارت لــــوم،

فنــــــــــــــــــــــــاوری

تحقیقــــــــات و فنــــــــاوری

گواهینامـــــه دوره آموزشـــــی

گواهینامـــــه دوره آموزشـــــی

کوتــاه مــدت دومــین مامــ

کوتـــاه مـــدت اولـــین مامـ ـ

جهــانی مــدیریت مــورد ت ییــد

جهــانی تملیغــات مــورد ت ییــد

دانشــــــــگاه تهــــــــران

دانشــــــــگاه تهــــــــران

گواهینامـــه فراینـــد آمـــوزشب
گواهینامــــــه دوره کنتــــــرل

نرــــام آمــــوزش کارمنــــدان

پــروژه از انســتیتو ایــز ایــران

)مــورد ت ییـــد ســـازمان ملـــی
اســــــــــــــــــــتانداردب

گواهینامـــــه آموزشـــــی دوره

گواهینامـــــه آموزشـــــی دوره

اســـتراتژی تحـــول و موفقیـــت

اســــتراتژی تحــــول مــــورد

مــــدیریت ســــازمانی مــــورد

ت ییــد انامــن مــدیران ایــران

گواهینامـــه مشـــاوره در خصـــو

ت ییـــد دانشـــگاه آزاد اســـالمی

اســـتقرار

سیســتمهــای مــدیریت کیفیــت در شــرکت
مهیاگــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز

گــــواهی تــــدریس در مزسســــه آمــــوزش
الی نافآباد اصفهان
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تصویـــر ســوابق آمــوزشی بینالمللی
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