
1 
 

 

 به نام خدا

های زیر مجموعه انجمن صنعت پخش استان فرایند آموزش، گزینش و جذب تیم فروش برای شرکت

 اصفهان.

 هاشرح دوره

 دوره مقدماتی:

 آداب پرزنت .1

 مدیریت تقاضا و گرایشات بازاریابی .2

 ایناگرام .3

 موفقیت در صنعت فروش .4

 دوره مقدماتی برای کارجویان:

  : ساعت 22.30مدت دوره 

 11/4/13۹۶آغاز دوره :  تاریخ 

  : 13/۵/13۹۶تاریخ پایان دوره 

 : 17ـ30/18شنبه ساعت پنچ شنبه،یکشنبه، سه زمان برگزاری دوره 

 گردد.های دوره است و به صورت رایگان برگزار میبخش جلسه اول دوره مقدماتی، شامل معرفی سرفصل 

 واقع در خیابان جی، خیابان پروین، بعد از ها در دفتر انجمن پخش استان اصفهان محل برگزاری دوره

 باشد.می 20۶، طبقه دوم، واحد 7چهارراه اول، ساختمان برنا 

 کارمندان : ویژهدوره مقدماتی 

 1۵ـ1۹.30ها جمعه ها :زمان برگزاری دوره 

  : 23/4/13۹۶تاریخ آغاز دوره 

  : 13/۵/13۹۶تاریخ پایان دوره 

 

  گردد.برگزار می 1۹ـ17ساعت  1۶/4/13۹۶صورت رایگان در روز جمعه جلسه معارفه دوره مقدماتی به 

 خیابان پروین، بعد از  خیابان جی، ها در دفتر انجمن پخش استان اصفهان واقع درمحل برگزاری دوره

 باشد.می 20۶، طبقه دوم، واحد 7چهارراه اول، ساختمان برنا 
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 دوره تکمیلی: 

 زبان بدن .1

 مشتریان و مدیریت مشتریان ناراضیمدیریت ارتباط با  .2

 فنون مذاکره .3

 بندی و تحقیقات بازار بخش .4

 

 : کارجویانبرای  تکمیلیدوره 

  : ساعت 22.30مدت دوره 

  : 1۵/۵/13۹۶تاریخ آغاز دوره 

  : 1۵/۶/13۹۶تاریخ پایان دوره 

 : 17ـ30/18شنبه ساعت پنچ شنبه،یکشنبه، سه زمان برگزاری دوره 

  گردد.های دوره است و به صورت رایگان برگزار میبخش تکمیلی، شامل معرفی سرفصلجلسه اول دوره 

 ها در دفتر انجمن پخش استان اصفهان واقع در خیابان جی، خیابان پروین، بعد از محل برگزاری دوره

 باشد.می 20۶، طبقه دوم، واحد 7چهارراه اول، ساختمان برنا 

 کارمندان: ویژهدوره تکمیلی 

  1۵ـ1۹.30ها جمعه ها :برگزاری دورهزمان 

  : 27/۵/13۹۶تاریخ آغاز دوره 

  : 17/۶/13۹۶تاریخ پایان دوره 

  گردد.برگزار می 1۹ـ17ساعت  20/۵/13۹۶جلسه معارفه دوره تکمیلی به صورت رایگان در روز جمعه 

 خیابان پروین، بعد از  خیابان جی، ها در دفتر انجمن پخش استان اصفهان واقع درمحل برگزاری دوره

 باشد.می 20۶، طبقه دوم، واحد 7چهارراه اول، ساختمان برنا 

 

 

 در چهار گروه صنایع غذایی، صنایع آرایشی و بهداشتی، صنایع دارویی و متفرقهتخصصی  فوق هایدوره

 گردد.در یک جلسه دو ساعته برگزار می که حداقل
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 بندی هنرجویان:بخش

 مختلف هنرجویانها و شرایط گروه

 

 .ها فقط در طول هفته()زمان برگزاری دوره جویای کار افراد .１

 شرایط:

 .دوره مقدماتی به صورت رایگان 

  ریال. 1.000.000هزینه دوره تکمیلی 

  ریال. 100.000هزینه دوره تخصصی 

  پخش ریال جهت تعهد به استخدام که این سفته در محل انجمن  20.000.000دریافت سفته به مبلغ

 گردد.امضا و اثر انگشت می

 .ارائه کارت پایان خدمت 

 .تکمیل فرم ثبت نام 

 .ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی 

  .ارائه رزومه 

 

 های عضو انجمن پخشکارمندان شرکت .２

 شرایط:

  ریال. 1.000.000هزینه دوره مقدماتی 

  ریال. 2.000.000هزینه دوره تکمیلی 

  ریال. 200.000هزینه دوره تخصصی 

 .ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی 

  .ارائه رزومه 
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 کارمند و مستقل افراد .３

 شرایط:

  ریال. 1.۵00.000هزینه دوره مقدماتی 

  ریال. 3.000.000هزینه دوره تکمیلی 

  ریال. 300.000هزینه دوره تخصصی 

 .تکمیل فرم ثبت نام 

 .ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی 

  .ارائه رزومه 

 

 های عضو انجمن پخش()بین شرکت ایمنتخبان دوره .４

 شرایط:

 .دوره مقدماتی به صورت رایگان 

   ریال. 2.000.000هزینه دوره تکمیلی 

  ریال. 200.000هزینه دوره تخصصی 

 .ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی 

  .ارائه رزومه 
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 فرایند ثبت نام هنرجویان

به دفتر انجمن صنعت پخش استان اصفهان )واقع در خیابان جی، خیابان پروین،  مراجعه هنرجو با هماهنگی قبلی

( و ارائه مدارک مورد نیاز، تکمیل فرم ثبت نام و ارائه 20۶، طبقه دوم، واحد 7بعد از چهار راه اول، ساختمان برنا 

بان به شماره حساب  مشترک سمیرا اسکندری و میالدهزینه دوره به حساب  یا رسید کارت به کارت فیش واریز

 مربوطه.و دریافت رسید ثبت نام از مسئول  بانک رسالت ۵0417211112۵4273و شماره کارت  10.4831271.1

 

 

 

 نحوه گزینش و استخدام هنرجویان:

شود و در انتهای دوره نتیجه های در نظر گرفته شده سنجیده میرفتار و اعمال هر هنرجو طی دوره بر اساس آیتم

های ، آنها به شرکتبندیافراد و سطحگردد. در صورت پذیرفته شدن قالب کارنامه به ایشان ارائه میسنجش در 

 د. نگرداستخدام می ، افرادزیر مجموعه صنعت پخش معرفی و پس از توافق کارفرما و کارجو

 

 تذکر مهم : 

 سید.ها، به اطالع خواهد رهر گونه تغییر در زمان برگزاری دوره
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 هارزومه اساتید دوره

 

 رزومه سمیرا اسکندری

 

 تحصیالت آکادمیک

 .مهندسی مکانیک ماشین آالت کشاورزی از دانشگاه شیراز 

 .کارشناسی ارشد  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه شهید بهشتی تهران 

 گواهی نامه ها

 حسابداری مقدماتی 

 حسابداری تکمیلی 

                        نرم افزار حسابداری 

 )اصول بازار سرمایه )گواهینامه از سازمان بورس 

 افتخارات

  13۹2رشته مدیریت بازرگانی سال کنکور سراسری کارشناسی ارشد  ۵۶کسب رتبه. 

 . دانشجوی منتخب دکتر احمد روستا برای معرفی به بازار کار 

 زاده برای انجام پروژه مدیریت ارتباط با مشتری بانک مسکن در سطح دانشجوی منتخب دکتر محمدرضا حمیدی

 کشور.

 های بازاریابی و تبلیغات بانک ملت در سطح شهر تهران.دانشجوی منتخب برای انجام پروژه 

 .دانشجوی منتخب برای انجام پروژه بازاریابی و سنجش رضایت مشتری بانک کشاورزی در سطح شهر تهران 
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 سوابق شغلی

 رشناس فروش، حسابدار و کارشناس حضور در نمایشگاه در شرکت تولیدی/بازرگانی شمیم رشد کا

 اسپادان.                           

  معرفی دکتر احمد روستا استاد و عضو هیات علمی مدیر تحقیق و توسعه در صرافی رویال)تهران( به
 دانشگاه شهید بهشتی و پدر علم بازاریابی ایران.

 رشد مارکتینگ در شرکت مشاوره پروشات کیان آریا )شرکت مشاوره بازاریابی، تبلیغات، برندینگ مدیر ا

 و فروش(.

 .مدیر تحقیق و توسعه شرکت تبلیغاتی سیاه و سفید 

        .مدیر تحقیق و توسعه شرکت تینو 

  استاد و عضو هیات کارشناس ارشد در تیم تحقیقات بازار بانک کشاورزی به مدیریت دکتر شهریار عزیزی(

 علمی دانشگاه شهید بهشتی( در زمینه انجام تحقیقات بازار راجع به مشتریان بانک کشاورزی )تهران(.

  کارشناس ارشد در تیم های انجام پروژه های تحقیقات بازار بانک ملت در زمینه برندیگ و تبلیغات بیلبرد

 به مدیریت دکتر قنبرزاده )تهران(.

 سازی مدیریت ارتباط با مشتری به درخواست بانک بانک مسکن در زمینه پیاده پروژه سنجش آمادگی

زاده )استاد و عضو هیات علمی مسکن شعبه مرکزی تهران به همراه استاد راهنما دکتر محمدرضا حمیدی

 و معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی(.بهشتی دانشگاه شهید 

 تینگ در مجموعه شرکت های عضو انجمن صنعت پخش استان اصفهان.)مدرس دوره مدرس امور مارک

 های بازاریابی و فروش، تحقیقات بازار، زبان بدن، ایناگرام و ... (

 ایهای اتوماتیک شیشهدرب  مدیر بازاریابی و برندینگ مجموعه سروش نیرو نماینده انحصاری 

 آلمان در ایران. GUکمپانی
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 ز فعالیت های اجرایی  : بخشی ا

 

 المللی تهران در صنایع گوناگون برای شناسایی بازار، تحقیقات بازار، و بازاریابی های بینحضور در نمایشگاه

 خدمات صرافی رویال. 

 .برقراری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت مشتریان ناراضی در صرافی رویال 

 بزرگ تهران برای ارتباط موثر با مشتریان بالقوه و بالفعل بانک کشاورزی  تحقیقات بازار و حضور در بازار

های گوناگون محصول برای مشتریان متفاوت )اصناف گوناگون( با توجه به عالیق، سالیق، و اعمال پکیج

 نیازها و ... .

 عب و حضور در شعب گوناگون بانک ملت برای انجام تحقیقات بازار در سطح مدیران شعب، پرسنل ش

 مشتریان راجع به تبلیغات بانک ملت.

  تدوین برنامه جامع استراتژیک برای شرکت تینو در راستای ایجاد یکپارچگی رو به پایین در تکمیل

تجهیزات تولید، برنامه ریزی سازمانی، جذب و استخدام نیروی انسانی، شناسایی بازار هدف و.... در قالب 

 برنامه های عملیاتی.

  کالن و جامع بروی طرح تلویزیونی شرکت سیاه وسفید ) برنامه جام ستارگان ایران ( پخش برنامه ریزی

سراسری، آماده نمودن ژورنال و کلیه ابزار متناسب برای معرفی طرح و جذب اسپانسربوسیله مذاکره با 

 سرپرستی بانک ها، شرکت ها و فعالین مطرح تجاری داخلی و بین المللی .

 تبلیغات، برندینگ و افزایش فروش برای شرکت آ وب. تدوین پلن و مشاوره 

 .تدوین پلن برندینگ، و افزایش فروش برای شرکت راه سبز چهلستون 

 .تدوین پلن برندینگ و ورود به بازار شرکت یونیکو 

 های جامع و کاربردی مارکتینگ و تحقیقات بازار برای بازاریابان، کارشناسان فروش تدوین و تدریس دوره

 های عضو انجمن صنعت پخش استان اصفهان.ان فروش برای شرکتو مدیر

 رای کامل آن در مجموعه سروش تدوین پلن جامع بازاریابی، تبلیغات، فروش، برندینگ و منابع انسانی و اج

 نیرو.

 ی مجموعه سروش نیرو اجرای کامل پلن تدوین شده برا. 

 .جذب، پرورش و آموزش منابع انسانی مجموعه سروش نیرو 

 .اجرای تبلیغات عصب پایه  انجمن پخش استان اصفهان 

     .اجرای تبلیغات عصب پایه  شرکت الوند سپاهان اصفهان 

 . ... و 
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 رزومه میالد بان

A 

 

 

 آکادمیک تحصیالت

 از کسب و کار مدیریت دکترای QAL انگلستان 

 المللی بین مدرک MBA آلمان تیکیت آکادمی از بازاریابی گرایش با 

 افتخارات 

 اصفهان کاربردی علمی جامع دانشگاه از پردازی ایده 1 سطح 

 1374 سال در کشور درخشان های استعداد جزو 

 137۵ سال در خوزستان طراحی اول و نفر 1374 و 1373  های سال در ، کشور نگارش اول نفر  
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 سوابق شغلی

 راستای در بازار، تقسیم هاو فرصت شناسایی از بعد شده گرفته بکار بازاریابی مختلف های گرایش و شغلی سوابق

 . هدف های بازار توسعه

 (خانه به خانه کارشناس فروش / بازاریابی ) ایران بیمه  

 (محلی و مردمی یکسان، متمرکز،شخص، سرپرست منطقه / بازاریابی)؛ نوشه لبنیات شرکت 

 سرپرست مناطق / بازارسازی،)خودروئی ؛های نفتی و های فعال در زمینه تولید وپخش فرآوردهشرکت 

 بازارگردی( بازارگرمی، بازارداری، ارجاعی، چریکی، محلی، ، مستقیم بازاریابی،

 (محلی و مردمی بازاریابی مدیر فروش /) سینا چینی تولیدی 

 (پرورشی و ترغیبی مدیر فروش / بازاریابی)؛ بانچاپ تبلیغاتی شرکت 

 ( جزیی چند و تحلیلی یابی بازار مدیر فروش /) ؛ آفاق بهین شرکت 

 ( چریکی و پرورشی فرهنگی، مدیر فروش / بازاریابی)؛ میرداد لبنیات شرکت 

 (اجرای مدیر فروش / مدیریت)؛ پارتاک شرکت 

  مدرس امور مارکتینگ در مجموعه شرکت های عضو انجمن صنعت پخش استان اصفهان.)مدرس دوره

 زبان بدن، ایناگرام و ... ( های بازاریابی و فروش، تحقیقات بازار،

 )شرکت ساتکس آلمان ؛)مدیر پروژه / بازاریابی پرورشی و آموزش بازار 

 ( تمرکزی و ای مقاله های ویژه / بازاریابیمدیر طرح)؛ سفید سیاه تبلیغاتی شرکت 

 جزیی، چند رفتار، برند، ، ای مقاله تمرکزی، ایجادی، مدیر بازاریابی / بازاریابی)؛ تینو تبلیغاتی شرکت 

 (بین پیش

 کمپانی ایهای اتوماتیک شیشهدرب مجموعه سروش نیرو نماینده انحصاریGU  آلمان در ایران )مدیر

یابی، تدوین پلن، جذب،پرورش و آموزش نیرو، فرآیند سازی، پلن جذب بازاریابی و برندینگ / عارضه

 نمایندگی، پلن حضور در نمایشگاه و ...(.
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 بخشی از فعالیت های اجرایی  : 

  بازاریابی مویرگی در قالب طرح خانه به خانه شرکت بیمه ایران در راستای معرفی انواع بیمه های آتش

 سوزی، زلزله و....

 های فعال در زمینه تولید و پخش فرآوردهایده پردازی در جهت گسترش دامنه پخش محصوالت شرکت-

های اطراف اصفهان و برگزاری طرح های ویژه در مناطق کم فروش های نفتی و خودروئی در شهرستان

 و ایجاد بازارهای جدید با شناخت نیازهای لذت بخش مشتریان و مدیریت مشتریان در سمینارها.

  ارائه دهنده و مجری طرح معرفی محصول جدید شرکت نوشه )ماست پروبیوتیک( با روش بازاریابی

شناسایی  پیشنهاد دهندگان و تاثیر گذاران در خرید مخاطبان هدف و چریکی و نفوذ در بازار هدف با 

 ایجاد نیاز در شهرستان اصفهان.

  ایجاد تیم سمپلینگ شرکت میرداد در فروشگاه های زنجیره ای اصفهان در راستای معرفی محصول شیر

 شرکت با شناسایی مزیت رقابتی محصول وتمرکز و برنامه ریزی بروی آن.

 فروش برای شرکت آریا صنعت در استان اصفهان. اخذ نمایندگی 

 های بازاریابی چریکی و معرفی و بازارسازی محصوالت ساختمانی شرکت ساتکس آلمان در قالب طرح

 پرورشی.

  تدوین برنامه جامع استراتژیک برای شرکت تینو در راستای ایجاد یکپارچگی رو به پایین در تکمیل

مانی، جذب و استخدام نیروی انسانی، شناسایی بازار هدف و.... در قالب تجهیزات تولید، برنامه ریزی ساز

 برنامه های عملیاتی.

  برنامه ریزی کالن و جامع بروی طرح تلویزیونی شرکت سیاه وسفید ) برنامه جام ستارگان ایران ( پخش

اسپانسربوسیله مذاکره با سراسری، آماده نمودن ژورنال و کلیه ابزار متناسب برای معرفی طرح و جذب 

 سرپرستی بانک ها، شرکت ها و فعالین مطرح تجاری داخلی و بین المللی .

 های جامع و کاربردی مارکتینگ و تحقیقات بازار برای بازاریابان، کارشناسان فروش تدوین و تدریس دوره

 های عضو انجمن صنعت پخش استان اصفهان.و مدیران فروش برای شرکت

  تدوین پلن جامع بازاریابی، تبلیغات، فروش، برندینگ و منابع انسانی و اجرای کامل آن در مجموعه سروش

 .نیرو 

 .اجرای تبلیغات عصب پایه  انجمن پخش استان اصفهان 

     .اجرای تبلیغات عصب پایه  شرکت الوند سپاهان اصفهان 

  تدوین شده برای مجموعه سروش نیرو و  ..اجرای کامل پلن. . 


