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 تقدیرنامه از دکتر شیرین طغیانی رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان 55
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ــر     ــو  مص ــت حق ــی ر ای ــه مل ــدگانگواهینام  کنن

 وزارت صــــنمت، ممــــدن و تاــــارت ایــــران

 6967سال 

ــر     ــو  مص ــت حق ــی ر ای ــه مل ــدگانگواهینام  کنن

 وزارت صــــنمت، ممــــدن و تاــــارت ایــــران

 6969سال 

 تقدیر از دانشگاه اصفهان جهت سخنرانی

ــره  ــدیس نقــــــ ــت تنــــــ  ایدریافــــــ

ــو  مصـــــ  ــت حقـــ ــدگانر ر ایـــ  کننـــ

 وزارت صــــنمت، ممــــدن و تاــــارت ایــــران

 6969سال 

تقدیرنامـــه بانـــک صـــادرات ایـــران بابـــت  

ــخن ــروش رسـ ــابی و فـ ــوزه بازاریـ  انی در حـ
 

 

از دانشـــگاه آزاد اســـالمی جهـــت   تقـــدیر

ــق    ــات موفـ ــمینار ارتمافـ ــخنرانی در سـ  سـ
 

 

ــایش    ــومین همـ ــده در سـ ــتاورد برگزیـ دسـ

ــز   ــات مراکـ ــاوری افال ـ ــدیران فنـ ــی مـ ملـ

ــی  ــژوهش   لمـ ــرم پـ ــاون محتـ ــور ممـ کشـ

ــاوری   ــات و فنـــ ــوم، تحقیقـــ  وزارت  لـــ

ــمینار   ــخنرانی در ســ ــت ســ ــدیر جهــ تقــ

 بازاریــــــــــــابی و برنـــــــــــــدین  
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تقدیرنامـــه از فـــر  جنـــای آقـــای حســـین  

بــــاقری مــــدیریت اشــــتغال و کــــارآفرینی 

ــا    ــاه اجتمـ ــار و رفـ ــاون، کـ ــع تمـ ی اداره کـ

ــتان اصـــــــــــــــفهان   اســـــــــــــ
 

ــا      ــه از فــر  جنــای آقــای حمیدر  تقدیرنام

ــاه      ــک رف ــمب بان ــور ش ــدیریت ام ــفاایان م ص

ــفهان  ــتان اصــــــ ــارگران اســــــ  کــــــ
 
 

ــوی    ــای ایـ ــای آقـ ــر  جنـ ــه از فـ تقدیرنامـ

ــی ممــاون توســمه مــدیریت و منــاب       درویش

 اســــــــــــــتانداری اصــــــــــــــفهان
 

 

 تقدیرنامـــــه از فـــــر  جنـــــای آقـــــای   

ــاویی،   ــاون دانشــ ــوی ممــ ــیدمحمد موســ ســ

 هنگـــی و اجتمـــا ی دانشـــگاه آزاد اســـالمی   فر
 

 

 تقدیرنامـــــه از فـــــر  جنـــــای آقـــــای   

 داوود بحیرایــــی شــــهردار شــــهر بهارســــتان
 

 

ــای  ــای آقـــ ــر  جنـــ ــه از فـــ  تقدیرنامـــ

ــنمت،    ــازمان صـ ــت سـ ــق ریاسـ ــرو موفـ ایـ

 ممـــــدن و تاـــــارت اســـــتان اصـــــفهان
 

 

ــای  ــای آقـــ ــر  جنـــ ــه از فـــ  تقدیرنامـــ

ــفهان  ــدار اصــ ــتانی فرمانــ ــین سیســ  حســ
 

 

 از فـــــر  جنـــــای آقـــــای  تقدیرنامـــــه 

ــازمان      ــیس س ــر و را ــاون وزی ــابش مم ــات ت  م

 کننــــدگان و تولیدکننــــدگانحمایــــت مصــــر 
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ــای  ــای آقـــ ــر  جنـــ ــه از فـــ  تقدیرنامـــ

ــاهنگی    ــورای هم ــیس ش ــدی را ــد لی احم محم

 تملیغــــاتی اســــالمی اســــتان اصــــفهان   
 

 

ــای   ــر  جنــ ــه از فــ ــای تقدیرنامــ  آقــ

ــور   ــر ام ــع دفت ــدیر ک سیدمحســن ســااد، م

ــفهان    ــتانداری اص ــی اس ــا ی و فرهنگ  اجتم
 
 

ــای    ــای آقــ ــر  جنــ ــه از فــ  تقدیرنامــ

دار و  ضـو هیتـت رییسـه    ناصر افـرو خزانـه  

ــفهان   ــنا  اصــــــ ــا  اصــــــ  اتــــــ
 

 

ــای    ــای آقــ ــر  جنــ ــه از فــ  تقدیرنامــ

ــتاد     ــیس س ــتاندار و را ــایی اس ــات ر   م

ــفهان   ــتان اص ــان اس ــور جوان ــاماندهی ام   س
 
 

 تقدیرنامــــــه از فــــــر  جنــــــای آقــــــای

ـتان اصـفهان      ـان اس ـیس اتحادیـه  کاس  اکمر امامی را
 
 

ــای  ــای آقـــ ــر  جنـــ ــه از فـــ  تقدیرنامـــ

جواد محمدی فشـارکی مـدیر نرـارت و بازرسـی     

ــفهان  ــنا  اصـــــــ ــا  اصـــــــ  اتـــــــ
 
 

تقدیرنامه دانشگاه پیـام نـور اصـفهان بـرای     

ــارت   ــمینار مه ــزاری س ــافی برگ ــای ارتم  ه
 

 

ه اصـفهان بـرای برگـزاری    تقدیرنامه دانشـگا 

 هـــــای ارتمـــــافیســـــمینار مهـــــارت
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ــی     ــوی درویش ـای ای ـای آقـ ــر  جنـ ــه از ف تقدیرنام

ـتانداری اصـفهان      ـاب  اس  مماون توسـمه مـدیریت و من
 
 

ــای    ــای آق ــر  جن ــه از ف ــن تقدیرنام سیدحس

سـمه   سـگر، ممـاون امـور اقتصـادی و تو    قا ی

 منـــــــاب  اســـــــتانداری اصـــــــفهان  
 

 

تقدیرنامه از فـر  جنـای آقـای  مـات تـابش      

ــازمان حمایـــت   ــر و راـــیس سـ ممـــاون وزیـ

 کننــــــدگان و تولیدکننــــــدگانمصــــــر 
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برگزیــده مــدیر برتــر فنــاوری افال ــات     

 6969در سال 

نگـــی تقدیرنامـــه از ســـازمان میـــرا  فره

 6964و جهانگردی، 

ــی و    ــب پژوهشــ ــبات منتخــ ــوا ســ لــ

 دانشـــاوی برتـــر از دانشـــگاه آزاد اســـالمی
 

ــگاه     ــیس دانش ــر  ری ــبات از ف ــوا س  ل

پیام نور مرکـز اصـفهان بـه پـات همکـاری      

ــی     ــاویی مهندس ــی دانش ــن  لم ــا انام ب

 صنای  و حضـور در مامـ   مـومی انامـن    
 

 

 

انامــن صــنفی دفــاتر خــدمات تقدیرنامــه 

ــافرتی ــفهان  مســــ ــتان اصــــ  اســــ

 

 

شـرکت هواپیمـایی جمهـوری    تقدیرنامه از 

ــزاری     ــت برگ ــاب جه ــران (هم ــالمی ای اس

ــمینار  ــرکت "س ــژه ش ــابی وی ــای بازاری ه

ــم  ــایی کـــــ ــههواپیمـــــ  "هزینـــــ
 

 

ــی     ــایش مل ــومین هم ــور در س ــواهی حض گ

ــی     ــز  لم ــات مراک ــاوری افال  ــدیران فن م

ــدهب  ــتاورد برگزی ــوم (دس  کشــور از وزارت  ل

 
 

ــر  ــه از ف ــ  و   تقدیرنام ــع فرهن ــدیر ک   م

ــفهان   ــتان اصــ ــالمی اســ ــاد اســ  ارشــ
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تقدیرنامـــه از فـــر  ریاســـت آموزشـــگاه    

 ای سمزوارفنی حرفه

ــاد      ــ  و ارش ــع فرهن ــدیر ک ــر  م ــدیر از ف تق

ــر      ــه برت ــرای مقال ــفهان ب ــتان اص ــالمی اس اس

 6965اقتصاد و فرهن  

 اداره فرهنـــ  و ارشـــاد اســـالمیتقدیرنامـــه از 

6965 

ــفهان     ــگاه اصـ ــر  دانشـ ــه از فـ  تقدیرنامـ

ــکیب     ــی پزش ــروه مهندس ــی گ ــن  لم  (انام
 

 تقدیرنامــــــه از وزارت ورزش و جوانــــــان 

6969 

تقدیرنامـــه از کـــارآفرین نمونـــه، مـــدیریت 

 6969هنرستان ایران، 

 لــوا تقــدیر از دانشــگاه  لمــی کــاربردی    

6969 

 

ــر  د  ــه از فـ ــنمتی  تقدیرنامـ ــگاه صـ انشـ

راز موفقیـــت،  05اصـــفهان بابـــت ســـمینار 

6964 
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ــاد کشـــ   ــازمان جهـ ــه از سـ  ورزی اتقدیرنامـ

6967 

 تقدیرنامــه از هنرســتان شــهید یــزدی ســمزوار    

6967 

 

 تقدیرنامــــه از اتــــا  اصــــنا  ایــــران     

6967 
 

ـمزوار      ـتان سـ ـنا  شهرسـ ـا  اصـ ـیس اتـ ــه از ریـ  تقدیرنام

6967 

 

ــن   ــای سیدحسـ ــای آقـ ــر  جنـ ــه از فـ تقدیرنامـ

 ســــگر، ممــــاون همــــاهنگی امــــور  قا ــــی

 اقتصــادی و توســمه منــاب  اســتانداری اصــفهان    
 

 

ــر   ــه از فـ ــواد  تقدیرنامـ ــای جـ ــای آقـ جنـ

ــارت و    ــدیر نرــ ــارکی، مــ ــدی فشــ محمــ

ــفهان  ــا  اصـــــنا  اصـــ  بازرســـــی اتـــ

 

 

هـــای تقدیرنامـــه دومـــین جشـــنواره ایـــده

برتــــر کــــارآفرینی از دانشــــگاه حکــــیم 

ــمزو  6967اری، ســــــــــــــــــــــــ
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 همــایش جایگــاه روابــط  مــومی در توســمه     

ــر   ــ  و هنـــــــ ــاد فرهنـــــــ  اقتصـــــــ

6964 

ــر،      ــ  و هن ــاد، فرهن ــمه اقتص ــی توس ــایش مل  هم

6965 

ـاد      ــ  و ارشـ ـادبود وزارت فرهن ـبات و یـ ــدیس سـ تن

ـنواره    ـارمین جشــ ــور در شهــ ــت حضـ ــالمی بابـ اسـ

ـین ــگاه بــ ـانهنمایشـ ــی رســ ـالالمللـ ـای دیایتــ  هــ
 

ــات     ــمینار تملیغـ ــادبود سـ ــبات و یـ ــدیس سـ تنـ

ــران     ــادرات ای ــک ص ــالت بان ــالن اج ــال  در س  خ
 

ــمینار     ـتین سـ ـادبود نخســ ـبات و یــ ــدیس ســ تنـ

ــمه پ   ــدن در توس ـنمت و مم ـاه صـ ــور جایگـ ــدار کش  ای
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   MBAنامـــــه مـــــدیریت گواهی

ــوم،    ــد وزارت  لــ ــورد ت ییــ مــ

ــاوری ــات و فنــــــ  تحقیقــــــ
 

ــه  ــد    DBAگواهینامـ ــورد ت ییـ مـ

وزارت،  لـــــوم، تحقیقـــــات و  

 فنــــــــــــــــــــــــاوری
 

ــی  ــه دوره آموزشـــ گواهینامـــ

کوتـــاه مـــدت اولـــین مامـــ  

ــد    ــورد ت یی ــات م ــانی تملیغ جه

ــران  ــگاه تهــــــ  دانشــــــ
 

ــه  ــوزشب     گواهینامـ ــد آمـ فراینـ

نرــــام آمــــوزش کارمنــــدان 

 ت ییـــد ســـازمان ملـــی (مــورد 

ــتانداردب  اســــــــــــــــــ
 

ــه  ــی دوره گواهینامـــ آموزشـــ

اســـتراتژی تحـــول و موفقیـــت 

مــــدیریت ســــازمانی مــــورد 

 ت ییـــد دانشـــگاه آزاد اســـالمی
 

گــــواهی تــــدریس در مزسســــه آمــــوزش 

 آباد اصفهان الی ناف

دوره کنتــــــرل گواهینامــــــه 

ــران   ــز ای ــتیتو ای ــروژه از انس  پ
 

دوره آموزشـــــی  گواهینامـــــه 

ومــین مامــ    مــدت د  کوتــاه 

ــد    ــورد ت یی ــدیریت م ــانی م جه

 دانشــــــــگاه تهــــــــران 
 

ــی دوره  ــه آموزشـــ گواهینامـــ

ــورد   ــول مــ ــتراتژی تحــ اســ

ــران   ــدیران ای ــن م ــد انام  ت یی
 

ــتقرار   ــو  اسـ ــاوره در خصـ ــه مشـ گواهینامـ

ــتم ــت در شــرکت    سیس ــای مــدیریت کیفی ه

 مهیاگــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز
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