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 رزومه                           

 

  شخصي اطالعات

o خانوادگي: محسن شریف نام و نام 

o  :محمدعلينام پدر      

 تماس اطالعات

o ۸واحد ۳پالک _بینبش قر-نژاد  يک ابانیخ - خچالی ابانیخ - يعتیشر ابانیخکار:  محل نشاني 

o ۲۶۳۵۸۶۰۸تماس تلفن 

o  :ایمیل   ۰91۲۵4۳4۵۳۰همراه :msharif@sepinud.com  :وبسایتwww.sepinud.com 

 تحصيلي سوابق

o دکتری/ مدیریت حرفه ای/ سازمان مدیریت صنعتي 

o 1۳۸۳-1۳۸۶ /  تهران/  مهندسي صنایع )گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعي(/   ارشد کارشناسي 

o  1۳7۸-1۳۸۳ /  تهران  / ایرانمهندسي صنایع دانشگاه علم و صنعت  دانشکده /تکنولوژِی صنعتي -صنایع مهندسي /کارشناسي 

 مدیریتي سوابق

o تاکنون( 1۳۸۵ ) موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق  

 عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 

 در حوزه های: نسجي ا، مطالعات امکطرح توجیهي فني اقتصادی ۰۵4مدیریت و انجام بیش از

o بخش انرژی، نفت و گاز 

o  معادنفلزات و 
o مصنوعات 
o بخش غذایي، کشاورزی و صنایع تبدیلي 

o خدمات 
 بازار تحقیقاتو             

 

  

http://www.sepinud.org/
http://www.sepinud.org/fa/services/?n=1
http://www.sepinud.org/fa/projects/?n=20
http://www.sepinud.org/fa/projects/?n=21
http://www.sepinud.org/fa/projects/?n=22
http://www.sepinud.org/fa/projects/?n=23
http://www.sepinud.org/fa/projects/?n=8
http://www.sepinud.org/fa/news/?n=1490
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 تدریس سوابق

 اتریشموسسه اتاق بازرگاني    WIFIمدرس مورد تایید 

 عضو هیئت علمي موسسه اموزش اتاق بازرگاني تهران

 :از جملههای کاربردی  در مراکز آموزش دوره های متعدد تدریس

پژوهشگاه صنعت /پتروشیمي جم سازمان مدیریت صنعتي / اتاقهای بازرگاني /  /موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگاني/  /روزنامه دنیای اقتصاد 
موسسه مطالعات راهبردی  /سازمان بنادر و کشتیراني / / سازه گستر سایپا شرکت های سرمایه گذاری ستاد نانو / دبیرخانه مناطق آزاد /  نفت /

جشنواره حرکت تا عمل وزارت علوم دانشگاه آزاد اسالمي / /  شهرک های صنعتي / دانشگاه قم / دانشگاه علم و صنعتسپینود شرق / شرکت 
/  شرکت پایانه های نفتي ایران/   وزارت راه و ترابری/ شرکت معیار دانش پارس /  پژوهشکده توسعه مدیریت کاربردی ایران / تحقیقات و فناوری

  توسيخواجه نصیر الدین دانشگاه    /انجمن مشاوران مدیریت ایران

o  14۰۰موسسه سپینود شرق / تیر  /امکان سنجي پروژه های حوزه سالمت )دارویي،درمان، تجهیزات پزشکي ( تخصصي آموزشوبینار 

o  91۳9بهمن  جم // پتروشیمي  امکان سنجي پروژه های پتروشیمي نفت و گاز طرحتخصصي وبینار 

o  91۳9بهمن  دبیرخانه مناطق آزاد /   /ارزیابي طرح های سرمایه گذاری )امکان سنجي اقتصادی پروژه ها(دوره آموزشي 

o  نمایشگاه  /به روزآوری،تحلیل ریسک، تحلیل سناریوی شناور ان سنجي پروژه های سرمایه گذاری در شرایط متغیر،امکپنل تخصصي

 1۳9۸بهمن  / مرکز همایش های بین المللي کیش /پتروشیمي کیش

o  1۳9۸بهمن  / مرکز همایش های بین المللي کیش /نمایشگاه پتروشیمي کیش /تامین مالي از طریق صندوق توسعه مليپنل تخصصي 

o  1۳9۸آذر  /دانشگاه علوم پزشکي ایران  / طرح کسب و کارکارگاه آموزش 

o  97   /سپینود شرق مشاور علمي نمایشگاه کیش اینوکس  /احصاء فرصت تا تدوین و ارائه بسته سرمایه گذاریهمایش از 

o 96  /روزنامه دنیای اقتصاد  / جهت تامین مالي و مشارکت پایدار سرمایه گذاری های ستهکارگاه تهیه ب  

o  متناوب /موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگاني /الملل بینروش تامین مالي آموزش دوره های متعدد 

o  روزنامه دنیای اقتصاد/  /ها و صندوق توسعه ملي با نگاهي به طرح امکانسنجيوش تامین مالي از طریق بانکرآموزش دوره های متعدد

 متناوب

o  (/ روزنامه دنیای اقتصاد/ متناوبآموزش تدوین طرح امکانسنجي )طرح توجیهي، فني و اقتصادیدوره های متعدد 

o  طرح توجیهي، فني و اقتصادی(/ روزنامه دنیای اقتصاد/ متناوب ارزیابي طرح امکانسنجيدوره های متعدد آموزش( 

o  دوره های  /طرح کسب و کارتدریس دوره هایDBA /  MBA 

o  طرح امکانسنجي Feasibility study  دوره های /DBA /  MBA 

o دوره های  /مدل کسب و کارDBA /  MBA 

o  96 مشاور علمي نمایشگاه کیش اینوکسسپینود شرق /  کارگاه تهیه بسته سرمایه گذاری  / 

o  9۶/ اتاق بازرگاني کرمانشاه /  يالملل نیب نانسیو فا ياز منابع صندوق توسعه مل يمال نیتامکارگاه 

o  9۶آشنایي با مطالعات امکانسنجي / اتاق بازرگاني سمنان/ و  ياز منابع صندوق توسعه مل يمال نیتامکارگاه 

o  9۶آشنایي با طرح توجیهي / اتاق بازرگاني قزوین / و  يصندوق توسعه مل از منابع يمال نیتامکارگاه 

o تاکنون 1۳۸9/ تهران /  موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرقدوره /  ۶/  هاپروژه های تامین منابع ماليروش 

o سرمایه گذاری/ متناوب شرکت ها و موسسات  های اقتصادیارزیابي طرح 

o 1۳۸۸-1۳۸۶ /دوره های کارآفریني وزارت کار /کارآفریني، اقتصادی -سنجي فني، طرح امکانو بازارشناسي بازار تحقیقات 

o 1۳۸۶ها/ وزارت علوم و تحقیقات / تهران / های آموزشي کارآفریني و تجاری سازی ایدهبرگزاری کارگاه 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitq6altILRAhWIdCwKHR5-BiMQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ecomiran.com%2Ffa%2Fcompanys.php%3Fid%3Dcabfaf633c760c44d74aa9c4bd74cacf%26pid%3D5114&usg=AFQjCNHJ3KMw-hpqMuszI0QxFQtawoUEOQ&sig2=v7AFRM81erzCfS1biQE2ng&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitq6altILRAhWIdCwKHR5-BiMQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ecomiran.com%2Ffa%2Fcompanys.php%3Fid%3Dcabfaf633c760c44d74aa9c4bd74cacf%26pid%3D5114&usg=AFQjCNHJ3KMw-hpqMuszI0QxFQtawoUEOQ&sig2=v7AFRM81erzCfS1biQE2ng&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOxtSks4LRAhWEWSwKHQ5qBmIQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iotco.ir%2F&usg=AFQjCNGwWl8RozXLcPkKMesI2JtRCrRSpQ&sig2=Rub_iEKx396JdIXvhyp6Wg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOxtSks4LRAhWEWSwKHQ5qBmIQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iotco.ir%2F&usg=AFQjCNGwWl8RozXLcPkKMesI2JtRCrRSpQ&sig2=Rub_iEKx396JdIXvhyp6Wg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.sepinud.org/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-(%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-)_3092
https://www.sepinud.org/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-(-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C)_3091
https://www.sepinud.org/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-(%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7)_3090
https://www.sepinud.org/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-(%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7)_3090
https://www.sepinud.org/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D9%86%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4_3084
http://www.sepinud.org/fa/pages/?n=197
http://tc.donya-e-eqtesad.com/product/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7/
http://tc.donya-e-eqtesad.com/product/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%87%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c/
http://tc.donya-e-eqtesad.com/product/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%87%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c/
http://www.sepinud.org/fa/news/?n=402
http://www.sepinud.org/fa/news/?n=402
http://www.sepinud.org/fa/news/?n=453
http://www.sepinud.org/fa/news/?n=453
http://www.sepinud.org/fa/articles/?n=170
http://www.sepinud.org/fa/news/?n=1508
http://www.sepinud.org/fa/pages/?n=197
http://www.sepinud.org/fa/services/?n=3
http://www.sepinud.org/fa/services/?n=3
http://www.sepinud.org/fa/services/?n=3
http://www.sepinud.com/
http://www.sepinud.com/
http://www.sepinud.org/fa/news/?n=422
http://www.sepinud.org/fa/news/?n=422
http://www.sepinud.org/fa/news/?n=422
http://www.sepinud.org/fa/news/?n=397
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o 1۳۸۶ها/ جشنواره حرکت تا عمل/ معاونت علمي فناوری ریاست جمهوری / سمینار تجاری سازی ایده 

o   اقتصادی -سنجي فنياصول تدوین و ارزیابي طرح امکانکارگاهها و دوره های آموزشي در حوزه(Feasibility Study)  سازمانها و/

 تاکنون 1۳۸۵موسسات/ سراسر کشور/ 

o  اقتصادی -سنجي فنياصول تدوین طرح امکانکارگاه آشنایي با (Feasibility Studyهمایش فرصت / )گذاری کشور / های سرمایه

 1۳9۲کیش / 

o گذاری های سرمایهگذاری / همایش فرصتهای سرمایهبندی پروژهگیری در فرآیند انتخاب و اولویتهای تصمیمکارگاه استفاده از مدل

 1۳9۲کیش  کشور /

o ها و گذاری از طریق منابع بانکهای سرمایهاقتصادی وفرآیند تامین مالي پروژه -سنجي فنيآشنایي با اصول تدوین طرح امکان کارگاه

 1۳9۳مپوزیم بین المللي گردشگری ورزشي / اصفهان صندوق توسعه ملي / اولین س

o شرکت شهرک های  /و صندوق توسعه ملي با نگاهي به طرح امکانسنجيها روش تامین مالي از طریق بانک های آموزشي تخصصيدوره

 1۳94و 1۳9۳صنعتي/

 مشاوره سوابق

 تا کنون ۸4از سال  مشاور سرمایه گذاری شرکتهای

o شرکت صنایع پتروشیمي خلیج فارس 

o یاقتصاد ژهیو و يـ صنعت یمناطق آزاد تجار يعال یشورابیرخانه د 

o (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو 

o  ایچ(شرکت عالیفرد )سن 

o  فروسیلیس ایرانشرکت 
o شرکت دانا پتروریگ کیش 
o ای قشمشرکت خط نقره 
o شرکت دانا اویل سرویسز کیش 

o (شرکت سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی )امین 

o نماینده مدیرعامل در کمیته ارزیابي طرح های اقتصادی / موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران 

o  سازمان تجارت و بازرگاني انگلستان /  خدمات فني مهندسي در ایران، بررسي صنایع مکانیک، الکترونیک، فرایندپروژه بررسي و تحلیل 

 1۳۸۵تهران /  /

o  1۳۸۵/ تهران /  سازمان تجارت و بازرگاني ژاپن / هاها و فرصتپروژه تجزیه و تحلیل بازرگاني ایران وعراق شناخت قابلیت 

o  سازمان تجارت و بازرگاني  / ها با تمرکز برروی صادرات انرژیها و فرصتاني ایران و چین شناخت قابلیتپروژه تجزیه و تحلیل بازرگ

 1۳۸۵/  ژاپن

o  1۳۸۵/ شرکت برق منطقه ای خوزستان / تهران /  ای خوزستانپروژه کارسنجي در شرکت برق منطقه 

o  پروژه FMEA  1۳۸۲ /سمنان شرکت پاکریس /  /در شرکت پاکریس 

o 1۳۸1/ شرکت ایران خودرو / تهران  /  ارزیابي عملکرد مدیران میاني در شرکت ایران خودرو پروژه  

o   1۳۸۰شرکت مرتب / تهران /  /همکاری در پروژه نظام پیشنهادات شرکت مرتب 

  تاليف

o 1۳9۶مولف /  سمت نو /چاپ اول /  کسب و کار  یتا اجرا، راه انداز دهیاز ا 

http://www.sepinud.org/fa/news/?n=394
http://www.sepinud.org/fa/news/?n=454
https://www.pgpic.ir/
https://www.pgpic.ir/
https://www.pgpic.ir/
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o 1۳9۳/ چاپ دوم: 1۳۸۸چاپ اول:زمستان /  جهان جام جم نشر/  حریفان قدرتمندتر غلبه کنیم؟(/ مولف استراتژی جودویي )چگونه بر 

 تمقاال

o  و... ، پیشرفت مليروزنامه های دنیای اقتصاد، فرصت امروز، دانش نفتها و مجالت سایتمقاالت متعدد در 

o  المللي مهندسي صنایع / دانشگاه علم و کنفرانس بینپنجمین  /بازاراستراتژی جودویي رویکردی برای طراحي استراتژی رقابتي بر مبنای
 1۳۸۶ تهران / تیر / صنعت

o 1۳۸۲ تهران / آبان / اولین کنفرانس ملي توسعه منابع انساني /طراحي مکانیزم بهبود یافته ارزیابي عملکرد کارکنان 

o 1۳۸1 تهران / مهر / کنفرانس ملي مدیریت عملکرداولین  /ایجاد بهبود در مکانیزم ارزیابي عملکرد نیروی انساني 

 

 ها توانایي و ها مهارت

o ها شرکت و ها پروژه برای مالي تامین راهکارهای ارائه 

o مشاوره راه اندازی کسب و کار 

o مشاوره تدوین استراتژی کسب و کار 

o تدوین طرح کسب و کار 

o براساس سیستم بانکي مطالعات امکان سنجي 

o تامین مالي کسب و کارها با اعتبارات اسنادی و ال سي 

o تحقیقات بازار 

o  اسنادی و اعتبارات بانکي اتاعتبارضمانتنامه  های بانکي، آشنایي با 

o ، بررسي پروفرماو  فرآیندهای تولید آشنایي با خطوط تولید 

o آشنایي با قوانین مربوط به کسب و کار 

o مشاوره مالیاتي بیمه ای 

 

 عضویت ها

o  تهران/ عضو اتاق بازرگانيhttp://www.tccim.ir/ 

o  ها و موسسات پژوهشي صنایع نفت، گاز و پتروشیميشرکتعضو هیئت مدیره انجمن  /http://iranapna.ir 

o وری ایران / عضویت در انجمن بهره www.iraneconomics.org  تاکنون 1۳9۲/ از 

o  / عضویت در انجمن مهندسي ارزش ایرانwww.iraee.org  تاکنون 1۳9۲/ از 

o    /  عضویت در انجمن مهندسي صنایع ایرانhttp://www.iiie.ir   / تاکنون1۳79 از 

o عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران /   http://imca.ir /   /  تاکنون 1۳۸۸از 

o 1۳۸۶و تجارت از  دارای جواز فني و مهندسي از وزارت صنعت، معدن 

 

http://www.sepinud.org/fa/services/?n=3
http://www.sepinud.org/fa/articles/?n=11
http://www.sepinud.org/fa/news/?n=454
http://www.sepinud.org/fa/news/?n=1490
http://www.tccim.ir/
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  همایش/  سمينار/  کنفرانس در شرکت

o سرمایه گذاریخارجي و داخلي وزه اقتصاد کالن، توسعه ، مدیریت، تامین منابع ماليشرکت در همایش های متعدد در ح ، 

o 1۳9۲تهران /  /تهران المللي مهندسي صنایع / دانشگاه کنفرانس بین دهمین 

o  1۳۸۶ تیر تهران / / مهندسي صنایع / دانشگاه علم و صنعتالمللي کنفرانس بینپنجمین  

o 1۳۸۲ تهران / آبان / اولین کنفرانس ملي توسعه منابع انساني 

o 1۳9۲ تهران / دی / / دانشگاه علم و صنعت نگهداری و تعمیراتالمللي کنفرانس بین 

o 1۳۸1 تیرتهران /  / المللي مهندسي صنایع / دانشگاه علم و صنعتکنفرانس بین 

o 1۳۸1 تهران / مهر / اولین کنفرانس ملي مدیریت عملکرد 

 سوابق کارشناسي

o (1۳9۲-1۳۸۸) کارشناس تحقیقات بازار، مشاوره اقتصادی گروه مشاورین آرا 

o 1۳۸۸) وری وزارت راه و ترابریکمیته پیشبرد بهره، وری، مسئول برگزاری دوره آموزش کارآموزانهای بهبود بهرهکارشناس طرح-
1۳۸9) 

o کارشناس دفتر مطالعات راهبردی معاونت بهداشت سپاه، خدمت وظیفه 

o حضور در  برنامه های رادیو و تلویزیون به عنوان کارشناس سرمایه گذاری 

 پژوهشي سوابق

o  ز الگوی استراتژی های مدیریتي در ایران با استفاده اتدوین استراتژی بازاریابي برای موسسه آموزش“پروژه پایاني کارشناسي ارشد
 (۸۶با راهنمایي دکتر محمودی )بهار ” جودویي

o  1۳۸۲،  با راهنمایي دکتر معیني ” تجزیه و تحلیل عوامل شکست در فرایند انتقال تکنولوژی” پروژه پایاني کارشناسي 

 ها گواهينامه و ها دوره

o اتاق بازرگاني تهران باهمکاری موسسه  مدیریت مالي ستربیت مدر دوره تخصصي /WIFI / 1۳97اتریش 

o  دوره تخصصي روش تدریس به بزرگساالن / اتاق بازرگاني تهران باهمکاری موسسهWIFI / 1۳9۵اتریش 

o / 1۳9۵دوره های تخصصي اصول و مذاکرات جذب سرمایه گذار خارجي/ اتاق بازرگاني تهران   

o 1۳9۵روزنامه دنیای اقتصاد/ / سوییفت و حواله ارزی و  روش های پرداخت بین المللي آموزش کاربردی 

o 1۳9۵روزنامه دنیای اقتصاد/ /تامین مالي بین المللي پروژه ها و سرمایه در گردش شرکت های ایراني 
o 1۳94روزنامه دنیای اقتصاد/ /ضمانتنامه های بانکي بین المللي و مقررات حاکم برآنها 

o /1۳94دوره های تخصصي اعتبارات اسنادی / روزنامه دنیای اقتصاد  

o 1۳9۰/ تهران /  سازمان بورس اوراق بهادار /  دوره تخصصي کامفار حرفه ای 

o 1۳۸۶ / تهران / موسسه کار و تامین اجتماعي / دوره تخصصي تربیت مدرس کارآفریني 

o 1۳۸۶/ تهران /  وزارت کار و امور اجتماعي / دوره کارآفریني 

o 1۳۸۶/ تهران /  دانشکده کارافریني دانشگاه تهران / هاهای تامین منابع مالي پروژهکارگاه آموزشي روش 

o 1۳۸۶/ تهران /  دانشکده کارافریني دانشگاه تهران / کارگاه آموزشي کار تیمي 

o 1۳۸۵ / تهران / اداره کار استان تهران / دوره آموزشي مدیریت بازاریابي 

o  1۳۸4 / تهران / دانشگاه تهران/  مدیریت زمانکارگاه آموزشي 

o 1۳۸4/ تهران  دانشگاه تهران / کارگاه آموزشي شخصیت شناسي کاربردی در مدیریت 



7 
 

o 1۳۸۳ / تهران /  کمیته پیشبرد بهره وری وزارت راه و ترابری / وریدوره آشنایي با بهره 

o 1۳۸۳ / تهران / صنعت ایران دانشگاه علم و / دوره آشنایي با بهره وری، اصول فنون مذاکره 

o 1۳۸1 / تهران / شرکت بیشرانه صنعت تهران / دوره ارزیابي عملکرد کارکنان 

o  آموزشي دورهISO9000 / 1۳۸1 تهران / /دانشکده مهندسي صنایع / دانشگاه علم و صنعت ایران 

 خارجي های زبان

o خوب: خواندن/  خوب: نوشتن/  خوب: ترجمه/  خوب: مکالمه/  انگلیسي  

o عالي: خواندن/  ضعیف:  نوشتن/  ضعیف: ترجمه/  ضعیف: مکالمه/  عربي 

 توضيحات سایر

o اعتبارات اسنادیتوسعهمشاوره اقتصادی، تامین مالي، برنامه ریزی توسعه کسب و کار، ری: عالقه مندی های کا ، 

o انساني، تئوری های موفقیت و کار آفریني،تامین مالي، منابع اقتصادی و اقتصاد توسعه عالقه مندی های پژوهشي: توسعه 

 

 

 با آرزوی سالمتي و بهروزی 

 محسن شریف

 


