
 
 
 

1 | P a g e             Y a z d i . h m d @ g m a i l . c o m  
 

 بسمه تعالی 

 0252952921کد ملی:    زدیحامد ی نام خانوادگی:نام و 

 gmail.comYazdi.hmd mail:E@               02303222915 :همراهتلفن 

 

 ی:تحصیلسوابق 

 معدل کل مدت تحصیل دانشگاه گرایش رشته تحصیلی مقطع

 --- تا کنون 0352سال  از دانشگاه تهران تولید و عملیات مدیریت صنعتی (PhDدکتری تخصصی )

 32/02 0335تا  0335از سال  جهاد دانشگاهی  )واحد یزد( تولید و عملیات مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

 15/03 0335تا سال  0332از سال   جهاد دانشگاهی  )واحد یزد( صنعتی مدیریت  کارشناسی

 

 

 :بتالیف کتا

 انتشار وضعیت تصویر مجلد کتاب نام کتاب

 

 

 

 کنیک های فروش حرفه ایت
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 سوابق شغلی:

 مدت فعالیت محل فعالیت سمت

 0353از خردادماه  Brain House عضو هیات موسس

شرکت تعاونی کارآفرینان نو اندیش  مدیر عامل

 سپاهان

تا خرداد ماه   0352اه از اردیبهشت م

0353 

 دبیر اجرایی سلسله همایش هایبرگزار کننده و 

 «فکر بکر برای کسب و کار شما »

 شرکت سپید حامی پیشرو
 

 تا کنون 0355ماه  از مهر

 

 تا کنون 0352از آذرماه  شرکت سپید حامی پیشرو مدیر عامل

دبیر اجرایی همایش بین المللی تجارت نوین در عصر 

 الدیجیت

 0355تا آذرماه  0359از مهر ماه  شرکت سپید حامی پیشرو

شرکت فراامتیاز و مرکز ملی گسترش  مدیر بخش کنفرانس ها و همایش های آموزشی

 نمایندگی

تا شهریورماه  0353از شهریور ماه 

0359 

 0352تا شهریور  0353از دی ماه  سین3رستوران های زنجیره ای  مشاور توسعه شعب

ایی کنفرانس شیوه های نوین فروش دبیر اجر
 )فرانچایزینگ، شبکه سازی در فروش، تجارت الکترونیک و فروش مویرگی نوین(

 و   شرکت حامی تجارت آتی

 سپیدار حامی پیشرو

 0353آذرماه 

 تا کنون 0353از خردادماه  شرکت فراداده رایانه سورنا )فراپیامک( مدیر روابط عمومی و مشاور ارشد تبلیغات

 تا کنون 0352از فروردین  فروشگاه اینترنتی پالک سه مشاور استراتژیک و بازاریابی

 تا کنون 0352از فروردین  نوین رستاک تجارت آپادانا مشاور استراتژیک و بازاریابی

 0353ماهتا فروردین 0352ماه از آبان ایده پردازان کسب و کار مدیر آموزش

همکاری مشترک ایده پردازان کسب و  رتمدیر اجرایی هفته نامه پیک مها

 کار و سازمان فنی و حرفه ای کشور

 0352تا آبان ماه  0352از خردادماه 

کنفرانس و جشنواره مسئول هماهنگی ششمین 

 کسب  و کار بیمه

 0352بهمن ماه  ایده پردازان کسب و کار

 0352ماه تا آبان 0350از مهرماه  ایده پردازان کسب و کار دبیر اجرایی چهارمین کنفرانس مدیریت فروش

 0352مردادماه  ایده پردازان کسب و کار دبیر اجرایی جشنواره نخبگان خورشید

دبیر اجرایی نخستین همایش نقش کارآفرینی زنان 

 در ایجاد توسعه پایدار

 0352اردیبهشت  ایده پردازان کسب و کار

پنجمین کنفرانس و جشنواره  VIPمسئول بخش 

 کار بیمهکسب  و 

 0350بهمن ماه  ایده پردازان کسب و کار

نویسنده و کارشناس بخش مدیریت صفحه مدیریت 

 و بازاریابی

 0352تا اسفندماه  0350از آذرماه  روزنامه دنیای نوین کسب و کار

 تا کنون 0352ماه از فروردین رادیو اقتصاد کارشناس مدیریتی 

 0350تا آذرماه  0350از اردیبهشت  مان ایرانیان)تخفیفان(شرکت تخفیف آر مشاور و کارشناس فروش 

 0350مردادماه  مجموعه ورزشی خرمشاد )ماه مبارک رمضان( سرپرست ویژه

 0350تا اردیبهشت  0351از آذر ماه  شرکت جهان سیم معاون بازرگانی

 0351تا آذر ماه  0335از دی ماه  شرکت توسعه بازرگانی آسیا منظر مدیر فروش

-چهارمین و پنجمین نمایشگاه بین مکار اجرایی شرکت هوران پارس ه

المللی خدمات و تجهیزات صنعت 

 داری ایرانگردشگری و هتل

 0351و  0335اسفند ماه  
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چهارمین نمایشگاه بانک، بورس، بیمه و  همکار اجرایی شرکت هوران پارس 

 خصوصی سازی

 0335دی ماه  

 0335آذرماه   دانشگاه یزد ارآفرینان کویراجرایی همایش ملی ک-مشاور علمی

 0335تا سال  0339از سال  جهاددانشگاهی یزد دبیر انجمن علمی مدیریت 

 0333تا  0333از سال  شرکت مشکین ریس یزد مشاور مدیرعامل و حسابدار

 تا کنون 0331از سال  های مختلفها و سازمانشرکت های جنبیبازاریابی و فعالیت

 

 دریس:سوابق ت

 زمان تدریس محل تدریس عنوان دوره

نقش هوش تجاری در موفقیت کسب و 

 کار

 0353بهمن ماه  دهمین سمینار فکربکر برای کسب و کار شما

 0353بهمن ماه  دوره میان مدت –سپید حامی پیشرو  اصول و فنون مذاکره

 0353ماه  بهمن شیخ بهایی اصفهاندانشگاه  کسب و کارهوشمندی 

 0353ماه  بهمن شیخ بهایی اصفهاندانشگاه  کار ریزی کسب و حطر

چگونه یک سیستم بازاریابی و فروش 

 حرفه ای بسازیم؟

 0353دی ماه  سپید حامی پیشرو

 0353دی ماه  سپید حامی پیشرو بدن در مذاکرات حضوریزبان 

 0353آذرماه  و حرفه ای اصفهانفنی  بازاریابیاصول 

 0353آذرماه  09منطقه شهرداری  کسب و کارهای نوپاارکان 

و مدیریت کسب و کارهای آفرینی کار

 نوپا

 0353آذرماه  09منطقه شهرداری 

 0353ماه  آذر سپید حامی پیشرو و فروش تلفنیبازاریابی 

 0353ماه  آبان سپید حامی پیشرو استراتژی های بازاریابیتدوین 

 0353ماه  آبان سپید حامی پیشرو بدن در مذاکرات حضوریزبان 

 0353ماه بان آ و حرفه ای اصفهانفنی  بازاریابیاصول 

 0353ماه  آبان سپید حامی پیشرو (CRM) انیمشتر با ارتباط تیریمد

 0353الی دی ماه  0353مهرماه  شیخ بهایی اصفهاندانشگاه  کار ریزی کسب و حطر

سمینار فکربکر برای کسب و کار هفتمین  مارکتینگ آنالین هوش تجاری درنقش 

 هتل بین المللی کوثر اصفهان -شما

 0353مهرماه 

 0353مهرماه  مشاوره شمس مرکز  تلفنی حرفه ایمذاکرات 

 0353الی دی ماه  0353مهرماه  شیخ بهایی اصفهاندانشگاه  فرآیندهای کاریطراحی 

 0353شهریور ماه  سپید حامی پیشرو یا حرفه یتلفن مذاکرات در مهم نکات

 0353شهریور ماه  سپید حامی پیشرو (CRM) انیمشتر با ارتباط تیریمد

 0353شهریور ماه  سپید حامی پیشرو یا حرفه یحضور مذاکرات فنون و اصول

چگونه یک سیستم بازاریابی و فروش 

 ای بسازیم؟ حرفه

 0353شهریور ماه  سپید حامی پیشرو

 کار و کسب مدل بوم با ییآشنا

 (کار و کسب تیموفق راه نقشه)

 0353مردادماه  سپید حامی پیشرو
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 ساخت سیستم بازاریابی و 

 فروش حرفه ای

نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب 

 کارگاه آموزشی –و کار 

 0353مردادماه 

نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب  مذاکره در فروش تکنیک های

 پاویون اختصاصی –و کار 

 0353مردادماه 

نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب  مدیریت ارتباط با مشتریان

 کارگاه آموزشی –و کار 

 0353مردادماه 

کسب  نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت رهبری در بازار رقابتی

 پاویون اختصاصی –و کار 

 0353مردادماه 

نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب  آشنایی با مدل های کسب و کار

 کارگاه آموزشی –و کار 

 0353مردادماه 

نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب  ساخت استراتژی های سازمانی

 پاویون اختصاصی –و کار 

 0353مردادماه 

نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب  ش های نوین بازاریابی و فروشرو

 کارگاه آموزشی –و کار 

 0353مردادماه 

 0353تیر ماه  مجموعه موبایل مرکزی )آموزش اختصاصی( پرورش مهارت های بازاریابی و فروش

 0353تیرماه  سپید حامی پیشرو آشنایی با مدل های کسب و کار

 0353خرداد ماه  مرکز آموزش عالی عتیق ان و مدیریتمبانی سازم

سمینار پازل پایداری کسب و کار در 

 89اقتصاد 

اتاق بازرگانی، صنایع،  –سپید حامی پیشرو 

 معادن و کشاورزی اصفهان

 0353خرداد ماه 

 0353خرداد ماه  مجموعه موبایل مرکزی )آموزش اختصاصی( پرورش مهارت های بازاریابی و فروش

مهارت های سخنرانی مدیران در گروه 

 های اقتصادی

 0353خرداد ماه  سپید حامی پیشرو

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  مهارت های مذاکره با مدیران

 پارسیان کوثر اصفهان

 0353اردیبهشت 

 0353اردیبهشت ماه  مجموعه موبایل مرکزی )آموزش اختصاصی( پرورش مهارت های بازاریابی و فروش

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  مهارت های تصمیم گیری مدیران

 پارسیان کوثر اصفهان

 0353اردیبهشت ماه 

 0353فروردین ماه  مجموعه موبایل مرکزی )آموزش اختصاصی( پرورش مهارت های بازاریابی و فروش

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  بازاریابی و فروش تلفنی

 وثر اصفهانپارسیان ک

 0353فروردین ماه 

 0352اسفند ماه  مجموعه موبایل مرکزی )آموزش اختصاصی( پرورش مهارت های بازاریابی و فروش

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  مهارت های کارآفرینی در ایران

 پارسیان کوثر اصفهان

 0352اسفندماه 

مهارت های رزومه نویسی و مصاحبه 

 حضوری استخدامی

 0352اسفندماه  دانشگاه صنعتی اصفهان

 0352اسفندماه  موبایل مرکزی اصفهان ساخت سیستم فروش حرفه ای

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  مدیریت موفقیت فردی

 پارسیان کوثر اصفهان

 0352بهمن ماه 

 0352بهمن ماه  موبایل مرکزی اصفهان مهارت های مدیریت ارتباط با مشتری

 0352بهمن ماه هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو هتل بین المللی  –حامی پیشرو سپید 
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 پارسیان کوثر اصفهان پارسیان کوثر اصفهان

 0352بهمن ماه  مجموعه موبایل مرکزی )آموزش اختصاصی( پرورش مهارت های بازاریابی و فروش

مهارت های رزومه نویسی و مصاحبه 

 حضوری استخدامی

 0352بهمن ماه  عتی اصفهاندانشگاه صن

 0352دی ماه  دانشگاه شیخ بهایی اصفهان آشنایی با هوش تجاری در کسب و کار

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  خالقیت در بازاریابی و فروش

 پارسیان کوثر اصفهان

 0352دی ماه 

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  نکته مهم در مذاکرات تلفنی 72

 یان کوثر اصفهانپارس

 0352دی ماه 

مرکز همایش های بین  –سپید حامی پیشرو  نکته مهم در مذاکرات حرفه ای 3+33

 المللی میالد

 0352دی ماه 

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  نکات مهم صادرات به کشور عمان

 پارسیان کوثر اصفهان

 0352آذرماه 

هتل بین المللی  –می پیشرو سپید حا فکر بکر برای کسب و کار شما 2

 پارسیان کوثر اصفهان

 0352آذرماه 

نکات مهم در شناخت بازارهای هدف 

 صادراتی

 0352آبان ماه  سپید حامی پیشرو 

اصول پاسخ گویی حرفه ای به مراجعه 

 کنندگان

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو 

 پارسیان کوثر اصفهان

 0352آبان ماه 

بی موفق در شرایط راهکارهای بازاریا

 بحران اقتصادی

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو 

 پارسیان کوثر اصفهان

 0352آبان ماه 

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  اصول فروش تلفنی موفق

 پارسیان کوثر اصفهان

 0352مهرماه 

آشنایی با رازهای زبان بدن در مذاکرات 

 تجاری

لمللی هتل بین ا –سپید حامی پیشرو 

 پارسیان کوثر اصفهان

 0352مهرماه 

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  اصول و فنون مذاکره حضوری حرفه ای

 پارسیان کوثر اصفهان

 0352مهرماه 

 0352شهریور ماه  مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان شناخت بازار هدف کسب و کار

چگونه یک سیستم فروش حرفه ای 

 بسازیم؟

 0352شهریور ماه  هتل بین المللی آوین  –امی پیشرو سپید ح

 0352مردادماه  واحد اصفهان –سازمان مدیریت صنعتی  آشنایی با هوش تجاری

راهکارهای عملیاتی افزایش فروش در 

 بحران

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو 

 پارسیان کوثر اصفهان

 0352تیرماه 

دوره جامع ساخت سیستم فروش حرفه 

 ی ا

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو 

 پارسیان کوثر اصفهان

 0352خردادماه و تیرماه 

آشنایی با تکنیک های تصمیم گیری در 

 مدیریت

 0352خردادماه  سپید حامی پیشرو

 –مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان  اصول و فنون مذاکره حرفه ای

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 

 اصفهان

 0352اردیبهشت ماه 
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هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  رازهای کارآفرینی موفق در ایران

 پارسیان کوثر اصفهان

 0352اردیبهشت ماه 

نکات مهم هدف گذاری کسب و کار در 

 سال جدید

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو 

 پارسیان کوثر اصفهان

 0352فروردین ماه 

یت ها و هدف شیوه ارزیابی روند فعال

 گذاری 

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو 

 پارسیان کوثر اصفهان

 0355اسفندماه 

چگونه یک سیستم بازاریابی و فروش 

 حرفه ای بسازیم؟

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو 

 پارسیان کوثر اصفهان

 0355اسفندماه 

 –همایش فکر بکر برای کسب و کار شما 

 ت آرایش و زیباییبا رویکرد ویژه صنع

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو 

 پارسیان کوثر اصفهان

 0355اسفندماه 

دانشگاه تخصصی آب و برق  –وزارت نیرو  چگونه یک تیم کاری موفق بسازیم؟

 تهران

 0355بهمن ماه 

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  مدیریت ارتباط با مشتریان

 پارسیان کوثر اصفهان

 0355ماه بهمن 

آشنایی با رازهای زبان بدن در مذاکرات 

 تجاری

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو 

 پارسیان کوثر اصفهان

 0355بهمن ماه 

چگونه یک سیستم بازاریابی و فروش 

 حرفه ای بسازیم؟

 0355دی ماه  مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

هتل بین المللی  –پیشرو سپید حامی  تکنیک های حرفه ای مذاکره حضوری

 پارسیان کوثر اصفهان

 0355دی ماه 

 0355دی ماه  موسسه آموزش عالی فن آوران حکیم مهارت های کارآفرینی

 –همایش فکر بکر برای کسب و کار شما 

با رویکرد ویژه صنعت مواد غذایی، چاپ 

 و بسته بندی

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو 

 پارسیان کوثر اصفهان

 0355دی ماه 

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  مدیریت شکایت مشتریان

 پارسیان کوثر اصفهان

 0355آذر ماه 

 0355آذر ماه  موسسه آموزش عالی برهان تکنیک های تصمیم گیری در مدیریت

تکنیک های حرفه ای بازاریابی و فروش 

 در فضای فیزیکی و فضای مجازی

ن المللی هتل بی –سپید حامی پیشرو 

 پارسیان کوثر اصفهان

 0355آذر ماه 

 0355آذر ماه  موسسه آموزش عالی برهان مبانی سازمان و مدیریت

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  مهارت های مدیریت ارتباط با مشتریان

 پارسیان کوثر اصفهان

 0355آذر ماه 

بین المللی آوین  هتل –سپید حامی پیشرو  چگونه یک تیم کاری موفق بسازیم؟

 اصفهان

 0355آبان ماه 

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  همایش فکر بکر برای کسب و کار شما

 پارسیان کوثر اصفهان

 0355آبان ماه 

مهارت های حرفه ای اصول و فنون 

 مذاکره حضوری

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو 

 پارسیان کوثر اصفهان

 0355آبان ماه 

 0355آبان ماه  موسسه آموزش عالی برهان سازمان و مدیریت مبانی
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 دوره جامع صندوق کارآفرینی امید
)بازاریابی و فروش، تحقیقات بازار، ساختن 

تیم کاری موفق، اصول و فنون مذاکرات، زبان 

بدن، مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت 

 شکایت مشتریان(

 0355هر ماه م استان اصفهان -صندوق کارآفرینی امید

 0355مهر ماه  استان اصفهان –سازمان مدیریت صنعتی  مبانی سازمان و مدیریت

چگونه یک سیستم بازاریابی و فروش 

 حرفه ای بسازیم؟

 0355مهر ماه  استان اصفهان –مرکز آموزش بازرگانی 

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  تکنیک های بازاریابی و فروش تلفنی

 وثر اصفهانپارسیان ک

 0355مهر ماه 

هتل بین المللی  –سپید حامی پیشرو  مدیریت ارتباط با مشتریان

 پارسیان کوثر اصفهان

 0355مهر ماه 

 0355مهر ماه  موسسه آموزش عالی برهان آشنایی با مدل های کسب و کار

آشنایی با رازهای زبان بدن در مذاکرات 

 تجاری

ی هتل بین الملل –سپید حامی پیشرو 

 پارسیان کوثر اصفهان

 0355شهریور ماه 

مهارت های حرفه ای اصول و فنون 

 مذاکرات تجاری )سطح یک(

شهرک فناوری و کسب  –سپید حامی پیشرو 

 و کار استان اصفهان

 0355شهریور ماه 

چگونه یک سیستم فروش حرفه ای 

 بسازیم؟

شهرک فناوری و کسب  –سپید حامی پیشرو 

 و کار استان اصفهان

 0355هریور ماه ش

 0359مرداد ماه  وزارت نیرو  دوره مدیریت موفقیت فردی

آشنایی با رازهای زبان بدن در مذاکرات 

 تجاری

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان )ساختمان 

 غدیر(

 0355تیرماه 

آشنایی با اصول مدیریت استراتژیک 

 )سطح یک(

 0355تیرماه  سپید حامی پیشرو

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان )ساختمان  ریابی حرفه ایآشنایی با اصول بازا

 غدیر(

 0355تیرماه 

مهارت های حرفه ای اصول و فنون 

 مذاکرات تجاری )سطح دو(

 0355خرداد ماه  سپید حامی پیشرو

مهارت های حرفه ای اصول و فنون 

 مذاکرات تجاری )سطح یک(

 0355خرداد ماه  سپید حامی پیشرو

در شرایط بحران و  بازاریابی و فروش

 )سطح دو( رکود

 0355اردیبهشت ماه  سپید حامی پیشرو

بازاریابی و فروش در شرایط بحران و 

 )سطح یک( رکود

 0355اردیبهشت ماه  سپید حامی پیشرو

مهارت های هدف گذاری اثربخش برای 

 کسب و کار

 0355اردیبهشت ماه  سپید حامی پیشرو

 0355فروردین ماه  سپید حامی پیشرو دیمهارت های هدف گذاری اثربخش فر

 0355فروردین ماه  سپید حامی پیشرو دوره مدیریت موفقیت فردی
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دوره آشنایی با قانون مدیریت خدمات 

 کشوری

 0359اسفند ماه  وزارت نیرو 

 0359اسفند ماه  وزارت نیرو  دوره مدیریت موفقیت فردی

رو )شرکت آب و فاضالب استان وزارت نی دوره آشنایی با قانون خدمات کشوری

 بومهن(-تهران

 0359اسفند ماه 

 0359بهمن ماه  سپید حامی پیشرو آشنایی با مدل های کسب و کار

 0359بهمن ماه  سپید حامی پیشرو اصول بازاریابی تلفنی حرفه ای

 0359بهمن ماه  سپید حامی پیشرو مدیریت استراتژیک

 0359دی ماه  سپید حامی پیشرو مهارت های هوش هیجانی در محیط کار

مهارت های حرفه ای هدف گذاری در 

 کسب و کار

 0359دی ماه  سپید حامی پیشرو

 0359دی ماه  سپید حامی پیشرو مهارت های حرفه ای مسئولین دفاتر

 0359آذرماه  شرکت سپید حامی پیشرو مدل های تصمیم گیری در مدیریت

 0359آذرماه  می پیشروشرکت سپید حا اصول بازاریابی حضوری

دوره نقش زبان بدن )مهارت های 

 غیرکالمی( در ارتباطات

 0359آذرماه  شرکت سپید حامی پیشرو

پرورش مهارت های هوش هیجانی در 

 محیط کار

 0359آبان ماه  شرکت سپید حامی پیشرو

دوره نقش زبان بدن )مهارت های 

 غیرکالمی( در ارتباطات

 0359آبان ماه  ان اصفهانشرکت شهرک های صنعتی است

پرورش مهارت های هوش هیجانی در 

 محیط کار

 0359آبان ماه  شرکت سپید حامی پیشرو

دوره نقش زبان بدن )مهارت های 

 غیرکالمی( در ارتباطات

 0359آبان ماه  شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

 0359ماه مهر شرکت سپید حامی پیشرو دوره تکنیک های موفقیت در مذاکرات

پرورش مهارت های خالقیت در کسب و 

 سطح دوم –کار 

 0359مهرماه  شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

پرورش مهارت های خالقیت در کسب و 

 سطح اول –کار 

 0359شهریورماه  شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

 0359شهریورماه  شرکت سپید حامی پیشرو تکنیک های حرفه ای بازاریابی تلفنی

 0359مردادماه  شرکت سپید حامی پیشرو ل های تصمیم گیری در مدیریتمد

دوره تکنیک های موفقیت در جلسات و 

 فروش حضوری

 0359تیرماه  شرکت سپید حامی پیشرو

 0359تیرماه  شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مشتریان به فروش ای حرفه هایتکنیک

 0359خردادماه  شرکت سپید حامی پیشرو زبان بدن

 0359خردادماه  شرکت سپید حامی پیشرو اصول بازاریابی حضوری

 0359خردادماه  شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان اصول و فنون مذاکره حضوری
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پرورش مهارت های هوش هیجانی در 

 محیط کار

 0359اردیبهشت ماه  شرکت سپید حامی پیشرو

 0359اردیبهشت ماه  شهرداری مرکزی اصفهان مهارت های حرفه ای مسئولین دفاتر

 0359اردیبهشت ماه  وزارت نیرو مهارت های حرفه ای مسئولین دفاتر

 0359اردیبهشت   شرکت سپید حامی پیشرو مهارت های حرفه ای مسئولین دفاتر

 0352بهمن ماه  شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مشتریان به فروش ای حرفه هایتکنیک

 0352بهمن ماه  شرکت سپید حامی پیشرو مشتریان به فروش ای حرفه هایتکنیک

 0352بهمن ماه  شرکت سپید حامی پیشرو مهارت های بازاریابی و فروش تلفنی

پرورش مهارت های هوش هیجانی در 

 محیط کار

 0352دی ماه  شرکت سپید حامی پیشرو

آشنایی با اصول ارگونومی در محیط های 

 )گروه دوم(کاری 

 0352دی ماه  دانشگاه عباسپور -ارت نیرو وز

آشنایی با اصول ارگونومی در محیط های 

 )گروه اول(کاری 

 0352دی ماه  دانشگاه عباسپور –وزارت نیرو 

 0352دی ماه  وزارت نیرو )گروه دوم(دوره موفیت فردی 

 0352دی ماه  وزارت نیرو )گروه اول(دوره موفیت فردی 

 0352دی ماه  وزارت نیرو )گروه دوم(اجعین دوره پاسخ گویی به مر

پرورش مهارت های هوش هیجانی در 

 محیط کار

 0352آذرماه  صنعتی نیرو کلر –کارخانه تولیدی 

 0352آذرماه  وزارت نیرو )گروه اول(دوره پاسخ گویی به مراجعین 

پرورش مهارت های خالقیت در کسب و 

 سطح دوم –کار 

 0352آبان ماه  ه صنعتی انتخابکاربردی گرو–دانشگاه علمی

دوره نقش زبان بدن )مهارت های 

 غیرکالمی( در ارتباطات

 0352آبان ماه  کتابخانه مرکزی –شهرداری اصفهان 

دوره نقش زبان بدن )مهارت های 

 غیرکالمی( در ارتباطات

 0352آبان ماه  کاربردی گروه صنعتی انتخاب–دانشگاه علمی

در کسب و پرورش مهارت های خالقیت 

 سطح اول –کار 

 0352آبان ماه  کاربردی گروه صنعتی انتخاب–دانشگاه علمی

 0352مهرماه  کاربردی گروه صنعتی انتخاب–دانشگاه علمی دوره تکنیک های موفقیت در مذاکرات

پرورش مهارت های خالقیت در کسب و 

 سطح اول –کار 

 0352مهر ماه  کاربردی گروه صنعتی انتخاب–دانشگاه علمی

دوره نقش زبان بدن )مهارت های 

 غیرکالمی( در ارتباطات

 0352شهریورماه  دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره تکنیک های موفقیت در جلسات و 

 فروش حضوری

 0352تیرماه  دانشگاه صنعتی اصفهان

موسسه آموزش و تحقیقات مدیریت )تهران(  مدل های تصمیم گیری در مدیریت

 وزارت نیرودوره های اختصاصی  –

 0353بهمن ماه 

موسسه آموزش و تحقیقات مدیریت )تهران(  S 5کارگاهی -دوره آموزشی

 دوره های اختصاصی وزارت نیرو -

 0353بهمن ماه 
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 -موسسه آموزش و تحقیقات مدیریت )تهران( S 5کارگاهی -دوره آموزشی

 دوره های اختصاصی وزارت نیرو

 0353دی ماه 

 -موسسه آموزش و تحقیقات مدیریت )تهران( مدیریت مدل های تصمیم گیری در

 دوره های اختصاصی وزارت نیرو

 0353مهرماه 

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و اندیشه  روش تحقیق در مدیریت

 ایرانیان

 0353مهرماه 

 -موسسه آموزش و تحقیقات مدیریت )تهران( S 5کارگاهی -دوره آموزشی

 دوره های اختصاصی وزارت نیرو

 0353هریورماه ش

 -موسسه آموزش و تحقیقات مدیریت )تهران( S 5کارگاهی -دوره آموزشی

 دوره های اختصاصی وزارت نیرو

  0352آذرماه 

  0352 - 0350سال تحصیلی  دانشگاه پیام نور )واحد بهارستان( تجزیه و تحلیل سیستم ها

دوره آشنایی با مهارت های رایانه ای 

(ICDL) 

 -تحقیقات مدیریت )تهران(موسسه آموزش و 

 دوره های اختصاصی وزارت نیرو

 0350دی ماه 

دوره آشنایی با مهارت های رایانه ای 

(ICDL) 

 -موسسه آموزش و تحقیقات مدیریت )تهران(

 دوره های اختصاصی وزارت نیرو

 0350مهرماه 

 0351بهمن ماه  نفت )پخش و پاالیش( وزارت   مدیریتی کنترل

 تهران 9شهرداری منطقه  ر کودکانپرورش خالقیت د

 )موسسه منادیان توسعه پایدار(  

 0351بهمن ماه 

دوره آشنایی با مهارت های رایانه ای 

(ICDL) 

 -موسسه آموزش و تحقیقات مدیریت )تهران(

 دوره های اختصاصی وزارت نیرو

 0351دی ماه 

دوره آشنایی با مهارت های رایانه ای 

(ICDL) 

 -قیقات مدیریت )تهران(موسسه آموزش و تح

 دوره های اختصاصی وزارت نیرو

 0351مهرماه 

 0335بهمن ماه  نفت )پخش و پاالیش(  وزارت   مدیریتی کنترل

 0335مهرماه  نفت )پخش و پاالیش( وزارت   مدیریتی کنترل

 اقدامات تعالی چارچوب با آشنایی دوره

     کارآفرینانه

 0335مهر سایپا خودروسازی گروه

 0333 -0332سال تحصیلی  دوره های فراگیر پیام نور )استان یزد( (1پژوهش عملیاتی )

 0332 -0335سال تحصیلی  دوره های فراگیر پیام نور )استان یزد( (1پژوهش عملیاتی )

 0332 -0335سال تحصیلی  دوره های فراگیر پیام نور )استان یزد( مبانی سازمان و مدیریت

 0332 -0335سال تحصیلی  جهاددانشگاهی یزد (1پژوهش عملیاتی )

 0332 -0335سال تحصیلی  جهاددانشگاهی یزد مبانی سازمان و مدیریت

، مهرماه 0333، اسفندماه 0333آذرماه  جهاددانشگاهی یزد (1دوره حل تمرین پژوهش عملیاتی )

 0339، خرداد ماه 0332

، اسفندماه 0332، خردادماه 0333اسفند ماه  جهاددانشگاهی یزد (7دوره حل تمرین پژوهش عملیاتی )

0339 

، خردادماه 0339، اسفندماه 0339دی ماه  جهاددانشگاهی یزد (3دوره حل تمرین پژوهش عملیاتی )

0335 

دوره حل تمرین حسابداری و کاربرد آن 

 (1در مدیریت )

، خردادماه 0333، بهمن ماه 0333آبان ماه  جهاددانشگاهی یزد

 0332اه ، اسفندم0332
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دوره حل تمرین حسابداری و کاربرد آن 

 (7در مدیریت )

، دی 0332، خردادماه 0332اردیبهشت ماه  جهاددانشگاهی یزد

 0332ماه 

دوره حل تمرین حسابداری و کاربرد آن 

 (3در مدیریت )

، 0339، اردیبهشت ماه 0332اسفند ماه  جهاددانشگاهی یزد

 0339، اسفند ماه 0339خردادماه 

 0335، خرداد ماه 0339دی ماه  جهاددانشگاهی یزد (1ره حل تمرین حسابداری صنعتی  )دو

  0335، خرداد ماه 0335اردیبهشت ماه  جهاددانشگاهی یزد (7دوره حل تمرین حسابداری صنعتی  )

دوره حل تمرین آمار و کاربرد آن در 

 (1مدیریت )

خردادماه  ،0333، بهمن ماه 0333آبان ماه  جهاددانشگاهی یزد

0332 

دوره حل تمرین آمار و کاربرد آن در 

 (7مدیریت )

، 0332، خردادماه 0332اردیبهشت ماه  جهاددانشگاهی یزد

 0332اسفندماه 

 

 تالیف مقاالت علمی:

 محل ارایه نام مقاله

 همایش ملی چابک سازی سازمان های آموزشی های خدماتیتحلیل ابعاد تاثیرگذار بر چابکی سازمان

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تعالی اقدامات کارآفرینانه 

 سازمان های چابک
 همایش ملی چابک سازی سازمان های آموزشی

های ارایه خدمات چابکی سازمان تحلیل ابعاد تاثیرگذار بر

 TOPSISو  ANPحمل و نقل هوایی با رویکرد ترکیبی 
ن ایرتور، آسمان، )مطالعه موردی: شرکت های هواپیمایی هما، ایرا

 ماهان، کاسپین(

اولین کنفرانس بین المللی حمل و نقل هوایی، آسیب شناسی و 

 هاچالش

 )انتخاب به عنوان مقاله برتر(

 تحلیل ابعاد تاثیرگذار بر چابکی دولت

 TOPSISو  ANPبا رویکرد ترکیبی 
 

 دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

ستم شناسایی وری با استفاده از سیارتقا بهره

 (RFIDفرکانس رادیویی )

 

 وریهمایش ملی بهره

 یادگیرنده چارچوب استراتژیک مفهومی ایجاد سازمان

 ساز هوش سازمانیبا استفاده از تسهیل

 اولین همایش ملی هوش سازمانی و هوش کسب و کار

 های سازمان کامل بندی رتبه نگاهی نو به متدولوژی

 AHP/DEAاز   استفاده با دولتی

 

 هاسومین همایش ملی تحلیل پوششی داده

ها با استفاده از سنجش و مقایسه کارایی بیمارستان
Net-DEA & SERVQUAL 

 های استان یزد()مطالعه موردی: بیمارستان

 هاسومین همایش ملی تحلیل پوششی داده

راهکار جلب حمایت و همدلی دیگران در زمینه 8

 کسب و کار

 2صفحه  30شماره  هفته نامه کسب و کار

 02صفحه  35هفته نامه کسب و کار شماره  حضور در کنفرانس فروش، چرا؟

 02صفحه  32هفته نامه کسب و کار شماره  کانال توزیع چیست؟

 در مرحله داوری کارآفرینانه اقدامات تعالی مفهومی چارچوب ارایه
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 روزنامه کسب و کار کارآفرینی سازمانی

 روزنامه کسب و کار خرید؛ چرا و چگونه؟

 روزنامه کسب و کار فروشنده حرفه ای

 روزنامه کسب و کار مدیریت ارتباطات

 روزنامه کسب و کار های ارتباطی در کسب و کاردام 

 روزنامه کسب و کار مهارت های ارتباطی در فروش

 روزنامه کسب و کار (1تشریفات و آداب مراودات تجاری )

 روزنامه کسب و کار (7ت تجاری )تشریفات و آداب مراودا

 روزنامه کسب و کار مدیریت؛ علم یا هنر؟

 روزنامه کسب و کار برنامه ریزی

 روزنامه کسب و کار اصول سرمایه گذاری

ارزیابی شرکت های بیمه خصوصی برای دریافت نمایندگی بر 

با استفاده  1381اساس آمار منتشره بیمه مرکزی ج.ا.ا در سال 

 (AHP)تحلیل سلسه مراتبی از تکنیک 

 )مطالعه موردی: بیمه آسیا، بیمه دانا، بیمه البرز، بیمه پارسیان(

 در مرحله داوری

 در مرحله داوری ارایه الگوی تعالی اقدامات کارآفرینانه

 در مرحله داوری چابک -مدل مفهومی زنجیره تامین ناب

 کشاورزی های تعاونی در خدمات ارائه کیفیت ارزیابی

 موردی مطالعه)سروکوال  تکنیک از استفاده اب

 (یزد استان کشاورزی های تعاونی
 

 در مرحله داوری

 موانع عدم توسعه بازاریابی الکترونیک در صنعت توریسم

 )مطالعه موردی صنعت توریسم شهر یزد(
 

 در مرحله داوری

Web.2.0 گردیساز صنعت جهانراهکار ظرفیت 
 

 در مرحله داوری

 

 ر برنامه های صدا و سیما:حضور د

 تاریخ ضبطمحل  موضوع نوع برنامه برنامهنام 

 

 

 

 زیر یک سقف

 )بخش کسب و کار(

 

 

 

 

 تلویزیونی

 

 

 

 

 کارآفرینی

 

 

 

 شبکه جهان بین

استان چهارمحال و 

 بختیاری

 )برنامه ضبط شده(

19/12/0352 

02/12/0352 

05/12/0352 

25/12/0352 

12/19/0352 

15/19/0352 

05/19/0352 

23/19/0352 

31/19/0352 

15/15/0352 

03/15/0352 
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21/15/0352 

22/15/0352 

13/12/0352 

01/12/0352 

02/12/0352 

22/12/0352 

 

 

 

 

 

 

 کیش و زندگی 

 )بخش کسب و کار(

 

 

 

 

 

 

 

 تلویزیونی

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت کسب و کارهای نوپا

 

 

 

 

 

 
 

 شبکه کیش

 برنامه ضبط شده()

23/10/0352 

12/12/0352 

00/12/0352 

03/12/0352 

29/12/0352 

10/13/0352 

13/13/0352 

22/13/0352 

25/13/0352 

10/12/0352 

19/12/0352 

02/12/0352 

05/12/0352 

25/12/0352 

12/19/0352 

15/19/0352 

05/19/0352 

23/19/0352 

31/19/0352 

15/15/0352 

03/15/0352 

21/15/0352 

22/15/0352 

 

 

 

 

 

 

 کیش و زندگی 

 )بخش کسب و کار(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلویزیونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارآفرینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبکه کیش

 برنامه ضبط شده()

 

 

 

 

02/12/0355 

05/12/0355 

25/12/0355 

12/13/0355 

15/13/0355 

05/13/0355 

23/13/0355 

31/13/0355 

15/12/0355 

03/12/0355 

21/12/0355 

22/12/0355 

13/19/0355 
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 کیش و زندگی 

 )بخش کسب و کار(

 

 

 

 

 

 

 

 تلویزیونی

 

 

 

 

 

 

 

 کارآفرینی

 

 

 

 

 

 

 شبکه کیش

 برنامه ضبط شده()

01/19/0355 

02/19/0355 

22/19/0355 

30/19/0355 

15/15/0355 

15/15/0355 

03/15/0355 

21/15/0355 

22/15/0355 

13/12/0355 

01/12/0355 

02/12/0355 

22/12/0355 

12/13/0355 

15/13/0355 

05/13/0355 

23/13/0355 

31/13/0355 

13/15/0355 

22/15/0355 

25/15/0355 

15/01/0355 

03/01/0355 

21/01/0355 

22/01/0355 

13/00/0355 

01/00/0355 

02/00/0355 

22/00/0355 

13/02/0355 

 

 

 

 

 

 کیش و زندگی 

 )بخش کسب و کار(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلویزیونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راه اندازی کسب و کار موفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبکه کیش

 )برنامه زنده(

 

 

 

 

19/19/0359 

02/19/0359 

05/19/0359 

25/19/0359 

12/15/0359 

15/15/0359 

05/15/0359 

23/15/0359 

15/12/0359 

03/12/0359 

22/12/0359 

12/13/0359 
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 کیش و زندگی 

 )بخش کسب و کار(

 

 

 

 

 

 تلویزیونی

 

 

 

 

 

 راه اندازی کسب و کار موفق

 

 

 

 

 

 شبکه کیش

 )برنامه زنده(

03/13/0359 

29/13/0359 

12/15/0359 

05/15/0359 

23/15/0359 

05/01/0359 

25/01/0359 

12/00/0359 

15/00/0359 

05/00/0359 

09/10/0355 

25/10/0355 

19/12/0355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیش و زندگی 

 بخش کسب و کار()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلویزیونی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح توجیهی کسب و کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبکه کیش

 )برنامه ضبط شده(

03/01/0352 

09/01/0352 

02/01/0352 

21/01/0352 

22/01/0352 

22/01/0352 

22/01/0352 

25/01/0352 

10/00/0352 

12/00/0352 

15/00/0352 

13/00/0352 

00/00/0352 

03/00/0352 

09/00/0352 

03/00/0352 

03/00/0352 

21/00/0352 

22/00/0352 

22/00/0352 

25/00/0352 

12/02/0352 

19/02/0352 

12/02/0352 

15/02/0352 

02/02/0352 

09/02/0352 

03/02/0352 

20/02/0352 
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29/02/0352 

 رادیو اقتصاد )برنامه زنده( مدیریت انبار در شرایط بحران رادیویی زنگ اقتصاد
 

09/15/0352 

25/15/0352 

 05/19/0352 رادیو اقتصاد )برنامه زنده( روش های نوین تولید رادیویی زنگ اقتصاد

25/19/0352 

10/15/0352 

13/15/0352 

 29/10/0352 رادیو اقتصاد )برنامه زنده( اشتباهات بازاریابی رادیویی مهارت های اقتصادی

دیو اقتصاد )برنامه زنده(را رهبری کاریزماتیک رادیویی مهارت های اقتصادی  09/00/0353 

03/02/0353 

 02/01/0353 رادیو اقتصاد )برنامه زنده( انگیزه در کارکنان  رادیویی مهارت های اقتصادی

22/01/0353 

10/00/0353 

ارگونومی و مهندسی فاکتورهای  رادیویی مهارت های اقتصادی

 انسانی در کسب و کار ها

(رادیو اقتصاد )برنامه زنده  02/15/0353 

10/01/0353 

 

 

 

 

 

 مهارت های اقتصادی

 

 

 

 

 

 رادیویی

 

 

 

 

 

 مدیریت ارتباط با مشتریان

 

 

 

 

 

 رادیو اقتصاد )برنامه زنده(

 

 

 

 

 

 

 
 

22/12/0353 

0/12/0353 

02/19/0353 

20/19/0353 

23/19/0353 

19/15/0353 

02/15/0353 

25/15/0353 

12/12/0353 

15/12/0353 

05/12/0353 

23/12/0353 

31/12/0353 

12/13/0353 

20/13/0353 

19/15/0353 

 23/00/0352 رادیو اقتصاد )برنامه زنده( تجارت الکترونیک رادیویی مهارت های اقتصادی

 09/12/0352 رادیو اقتصاد )برنامه زنده( فروش تلفنی رادیویی مهارت های اقتصادی

 02/12/0352 رادیو اقتصاد )برنامه زنده( نقش زنان در عرصه کسب و کار رادیویی پاتوق اقتصادی

 29/12/0352 رادیو اقتصاد )برنامه زنده( تحول در نظام اقتصادی رادیویی پاتوق اقتصادی

 استودیو فرهنگی هنری کسب و کارهای مربوط به ازدواج تلویزیونی کسب و کار

 )برنامه ضبط شده(

05/12/0352 

 استودیو فرهنگی هنری بورسسرمایه گذاری در  تلویزیونی کسب و کار

 )برنامه ضبط شده(

21/02/0350 

 استودیو فرهنگی هنری کسب و کار پرورش اسب تلویزیونی کسب و کار

 )برنامه ضبط شده(

02/00/0350 
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 های آموزشی:حضور در دوره

 محل برگزاری نام دوره

 انجمن مهندسی صنایع ایران EFQMمدل تعالی سازمانی  دوره آشنایی با

 وری و منابع انسانیموسسه مطالعات بهره EFQMدوره تربیت ارزیاب بر اساس مدل تعالی سازمانی 

 موسسه مدیریت سرآمد ایرانیان EFQMدوره تربیت ارزیاب بر اساس مدل تعالی سازمانی 

 EFQMدوره آشنایی با تغییرات مدل تعالی سازمانی 

 (7212)ویرایش  

 موسسه مدیریت سرآمد ایرانیان

های مدیریت آداب و تشریفات تخصصی مراودات و مالقات

 رسمی داخلی و بین المللی

 موسسه سامان به اندیش )تاالر وزارت کشور( 

 موسسه کار و تامین اجتماعی (7و  1)سطح  دوره تربیت مربی خالقیت

 موسسه کار و تامین اجتماعی کارآفرینی مهارت های کسب و کار و

 و تامین اجتماعیوسسه کار م کارآفرینی اینترنتی

 موسسه مدیریت سرآمد ایرانیان دوره آشنایی با جعبه ابزار مدیریت کیفیت

 ایده پردازان کسب و کار  مهارت های حرفه ای فروش

 ایده پردازان کسب و کار اصول و فنون مذاکره

 ایده پردازان کسب و کار دوره آموزشی فروش تلفنی

 ایده پردازان کسب و کار نیکدوره آموزشی تجارت الکترو

 انجمن مهندسی صنایع ایران 5Sدوره آموزشی مقدماتی 

 انجمن مهندسی صنایع ایران دوره آموزش مقدماتی مهندسی ارزش

 انجمن مهندسی صنایع ایران دوره آموزش مقدماتی خالقیت و کارآفرینی

 (یزد )واحد جهاد دانشگاهی  (DEAها )دوره آموزشی تحلیل پوششی داده

 ها شبکه ایدوره آموزشی تحلیل پوششی داده

 (Network-DEA) 

 جهاد دانشگاهی )واحد یزد(

 جهاد دانشگاهی )واحد یزد( QSBنرم افزار  دوره آموزشی

 جهاد دانشگاهی )واحد یزد( (AHPدوره آموزشی فرایند تحلیل سلسله مراتبی )

 نشگاهی )واحد یزد(جهاد دا (ANPدوره آموزشی فرایند تحلیل شبکه ای )

 جهاد دانشگاهی )واحد یزد( Expert Choiceنرم افزار   دوره آموزشی

 جهاد دانشگاهی )واحد یزد( SPSS  تحلیل آماری نرم افزار دوره آموزشی

 جهاد دانشگاهی )واحد یزد( TOPSISدوره آموزشی 

 جهاد دانشگاهی )واحد یزد( Agilityدوره آموزشی 

 جهاد دانشگاهی )واحد یزد( SERVQUALدوره آموزشی 

 موسسه مدیریت سرآمد ایرانیان LEANدوره آموزشی 
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 ای:آشنایی با نرم افزارهای رایانه

 Microsoft Office Word  نرم افزار

 Microsoft Office Excelنرم افزار  

 Microsoft Office Power Pointنرم افزار 

 Microsoft Office Accessنرم افزار  

 Microsoft Office Outlookنرم افزار  

 Microsoft Office Publisherنرم افزار  
 SPSSنرم افزار  

 Expert Choiceنرم افزار  

 QSBنرم افزار 

 CRM Proنرم افزار 

 MSP (Microsoft Project)نرم افزار 

 

 

 

 

 

 

 زمینه های مورد عالقه برای تدریس در دانشگاه:

 ن و مدیریتمبانی سازما( 0

 مدیریت رفتار سازمانی( 2

 مدیریت منابع انسانی( 3

 پژوهش عملیاتی )مقدماتی و پیشرفته(( 2

 آمار و کاربرد آن در مدیریت( 9

 خالقیت و کاربرد آن در مدیریت( 5

 مدل های تصمیم گیری در مدیریت( 2

 روش تحقیق در مدیریت( 3

 اصول بازاریابی( 5

 ذاکره و مشاورهاصول و فنون م( 01

 ( منطق تئوری بازی در مدیریت00

 (BI) ( هوش کسب و کار02

 




