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سًاثك وبری ي مذیزیتی ( 21سبل)
مذیز تذاروبت ضزوت ثُزگبن 73-75
معبيوت مزوش تًسیع اصفُبن 75-76
مذیز مزوش تًسیع اصفُبن  76تبوىًن
سًاثك تحصیلی يمذیزیتی
* داوطجًی دوتزی مذیزیت حزفٍ ای وست ي وبر ِِ)(DBA
* وبرضىبسی ارضذ مذیزیت اجزایی)(MBAاس سبسمبن مذیزیت صىعتی اصفُبن
* ديرٌ َبی مذیزیت استزاتژیه
* ديرٌ َبی ارسیبثی ویفیت ثز پبیٍ جبیشٌ ملی ویفیت غذا ي داري( آضىبیی ثب مذل ارسیبثی،خًدارسیبثی سبسمبن ثزاسبس مذل،تذيیه اظُبروبمٍ،مىطك رادار )
* ديرٌ مذیزیتی  EFQMثزگشار ضذٌ تًسط ضزوت (VNZ) Verification New Zealand
* ديرٌ ثیه المللی Motivational Management For Increasing Sales in Business
* ديرٌ ثیه المللی The time techniques and practical skills in sales and negotiation in the Iranian markets
* ديرٌ تعییه ضبخص َب ي سىجص رضبیت مطتزی ثزگشار ضذٌ تًسط ادارٌ استبوذارد ي تحمیمبت صىعتی استبن اصفُبن
*ديرٌ ثیه المللی Determine indicators & measuring Customer satisfaction
*ديرٌ "اصًل ي تحمیمبت ثبسار " تًسط ضزوت خذمبت علمی ،صىعتی ایزاویبن 1390
*ديرٌ "مذیزیت ویفیت " ISO 9001:2008اس سًی آوبدمی IMQ
*سمیىبر آمًسضی" تىىیه َب ي مُبرت َبی عملی در فزيش ي مذاوزات در ثبسار ایزان "اس سًی ضزوت 1389 Arlen
*سمیىبر آمًسضی "تعییه ضبخص َب ي سىجص رضبیت مطتزی "اس سًی ضزوت مُىذسیه مطبير سبسمبن مذیزیت آپبداوب
*سمیىبر آمًسضی "مذیزیت اوگیشش ثزای افشایص فزيش در وست ي وبر " تًسط 1389 Dr.Alen Fairweather
*ضزوت در ديمیه وىگزٌ ثیه المللی "حمًق پشضىی ،ایذس ي حمًق ثطز " ي ...

سبیز مسئًلیت َب
*وبیت رئیس َیبت مذیزٌ اوجمه صىعت پخص استبن اصفُبن
*مسئًل ومیتٍ داريیی ي حل اختالف اوجمه صىعت پخص استبن اصفُبن
*عضً ومیتٍ خذمبت داريیی معبيوت غذا ي داري داوطگبٌ علًم پشضىی ي خذمبت ثُذاضتی درمبوی استبن اصفُبن
*دثیز ضزوت َبی پخص سزاسزی داريی مىبطك اصفُبن ي چُبرمحبل ي ثختیبری
*عضً اوجمه مذیزیت ایزان

جًایش،تًصیٍ وبمٍ َب ي دستبيردَبی مزوش تًسیع اصفُبن
*وست گًاَیىبمٍ اَتمبم ثٍ ویفیت در ايلیه ديرٌ جبیشٌ ملی ویفیت غذا ي داري ایزان 1389
*وست رتجٍ وخست در ارسضیبثی ضزوت َبی تًسیع داري استبن (پخص سزاسزی) اس سًی معبيوت غذا ي داري داوطگبٌ علًم پشضىی ي خذمبت ثُذاضتی
درمبوی استبن اصفُبن 1389
*تمذیز وبمٍ اس سًی مذیزیت درمبن تبمیه اجتمبعی استبن اصفُبن 1388
* تمذیز وبمٍ اس سًی گزيٌ پژيَطی التصبد وبر ي اضتغبل جًاوبن ،مزوش تحمیمبت استزاتژیه مجمع تطخیص مصلحت وظبم ي خبوٍ صىعت ي معذن جًاوبن
1387
*وست گًاَیىبمٍ اضتُبر ثٍ ویفیت یه ستبرٌ جبیشٌ ملی ویفیت غذا ي داري 1390
* لًح سپبس اس سًی مذیز درمبن ي تبمیه اجتمبعی استبن اصفُبن در سبلُبی 1389-1388
*ضزوت پخص ثزتز سبل  1388ثٍ اوتخبة داوطگبٌ علًم پشضىی استبن اصفُبن
*لًح سپبس ديمیه وىگزٌ ثیه المللی حمًق پشضىی (ایذس) 1388
*تىذیس ديمیه جطىًارٌ تًلیذ وىىذگبن جًان (وطًری) 1387
* لًح تمذیز ضزوت ومًوٍ ي ثزتز اس سًی اوجمه محتزم داريسبسان استبن اصفُبن 1387-1386
* تمذیز وبمٍ اَتمبم ثٍ ویفیت اس معبيوت غذا ي داري داوطگبٌ علًم پشضىی استبن اصفُبن 1389
* تمذیز وبمٍ استبوذار محتزم استبن اصفُبن ثب عىًان سزآمذی در ثزوذ سبل 1390
*تىذیس جطىًارٌ تجلیل اس فعبالن حًسٌ سزآمذی ثزوذ استبن اصفُبن 1390
*تىذیس سزآمذی ثزوذ استبوُبی مزوشی ایزان 1391
*لًح سپبس اوجمه داريسبسان استبن اصفُبن 1391
*لًح سپبس اوجمه داري سبسان استبن چُبرمحبل ي ثختیبری 1392
*لًح سپبس ضزوت تًسیع ثزتز در حًسٌ فزيش محصًالت ضزوت اوسیز 1392
*لًح تمذیز ثبوه رفبٌ مطتزیبن ثٍ عىًان مطتزی ثزتز 1392
* تمذیز وبمٍ در يجٍ رضذ ي یبدگیزی در حًسٌ مطبلعبت راَجزدی اس طزف مذیزیت محتزم عبمل
*لًح سپبس  100ثزوذ ثزتز سبل  1389استبن اصفُبن
* لًح سپبس ارسضیبثی ضزوتُبی معبيوت غذا ي داري داوطگبٌ علًم پشضىی استبن اصفُبن

افتخبرات
* وست عىًان مذیز جًان ثزتز در حًسٌ خذمبتی در ديمیه جطىًارٌ وطًری تًلیذوىىذگبن جًان اس سًی خبوٍ صىعت ي معذن جًاوبن ایزان ي يسارت صىبیع
ي معبدن در سبل 1387
* وست عىًان مذیز ومًوٍ اس سًی خبوٍ صىعت ي معذن ایزان ي مزوش تحمیمبت استزاتژیه مجمع تطخیص مصلحت وظبم
*مذیز ومًوٍ در سبل  1386اس سًی اوجمه داريسبسان اصفُبن
*لًح سپبس پخص ثزتز سبل (1388رتجٍ ايل) ثٍ اوتخبة داوطگبٌ علًم پشضىی استبن اصفُبن
*لًح سپبس اوجمه داريسبسان استبن اصفُبن 1391
*لًح سپبس اوجمه داري سبسان استبن چُبرمحبل ي ثختیبری 1392
* لًح سپبس اس معبيوت غذا ي داري استبن چُبرمحبل ي ثختیبری (رتجٍ ايل سبل )88

