
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 طاهری  رضا  محمود                                              
 های راهبردی سازمانیو طراح برنامه مشاور                                            

 
 
 

 سوابق تحصیلی
 

 )مشغول به تحصیل(/ مدیریت نـوآوری  ت تکنـولـوژیـ( مدیـریPhDدکتری تخصصی )
 (E-MBAاس ارشد مـدیـریـت اجـرایـی )کارشن

 / طراحی جامدات کارشناس مهندسی مکانیـک
 
 

 مدیریتیسوابق 
 

 

 

 تیفعالحوزه  تاريخ شروع و پايان محل فعالیت عنوان پست سازماني

 مدیرعامل

 مدیرهو عضو هیئت

 

 شرکت آرمان پیشرفت متعالی

 (47774)ثبت: 
 تاکنون 71/5/7937از 

 دیریزی راهبربرنامه

 هاو شرکت هاسازمان

  کلینیک عضو هیئت امناء
 کلینیک کسب و کار استان اصفهان

 (شهرکهای صنعتی استان اصفهان سازمان)
 تاکنون 9/8/7411از 

و راهبردها،  تدوین اهداف

 بندی مشاورانرتبه و نظارت

 مدیر

 «تیمچه مشاوره آسمان هشتم»

 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

 استان اصفهان
 ارائه خدمات مشاوره مدیریت تاکنون 7/7/7937از 

 پژوهش واحد عضوِ و مشاور

 طراحی و
 الدینزین شهید مؤسسه

7/3/7983 

 93/79/7931  الی
 (R&Dتحقیق و توسعه )

 مدیرعامل

 مدیرهو عضو هیئت

 گذاری وشرکت سرمایه

 (47774گرا )ثبت: اندیشه دانش

98/9/7983 

 98/9/7937الی  

 بنیان درشفعالیت دان

 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 
 هافعالیت

 
 
 ستراتژیکا ریزیبرنامه» زمینۀ در( 3891/19 مجوز ارهشم به ،7937از سال ) استان اصفهان یصنعت ایهشهرک سازمان تأیید وردم مشاور» 

   (7991441/75515 شمارۀ به) تجارت و معدن صنعت، سازمان از کیفیت بهبود و مدیریت هایسیستم مشاورۀ مجوزاخذ 

  (7933 - 1793: ثبت)رهیافت  اندیشکدهعضو مؤسس 

  (7938 - 1178: ثبت)پیشرفت  دهندهشتابعضو مؤسس 

  (7938 - 1177: ثبت) بیکران نوآوری و خالقیت اندیشه، مؤسسهعضو مؤسس 

  (7938 - 1143: ثبت)آفرین تمدن بانوان اندیشکدهعضو مؤسس 

  (7938 - 19117: ثبت)دانش  سدید پویش صنعتی گروهعضو مؤسس 

 (7931 - 7937) اصفهان استان معادن و صنایع و بازرگانی اتاق عضو 

 

 

79 99 93 99 – 197 
 

9975 577 1379 
 

mail.a8c@iran.ir 
 

www.a8c.ir 
 

تهران، شهرک فناوری -بزرگراه اصفهان  93 کیلومتر
تان اصفهان، مرکز خدمات فناوری و کسب و کار اس

 71اصفهان، طبقه پنجم، واحد 
 8997794481کدپستی: 
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 راهبردی سند نقشۀ راه و دوینطراحی و ت (Strategic Plan کوچینگ ، )– )نـویـن تکنیـک )کاجی 

  تجهیزات تخصصی روشنایی نــورمــا  –کوچینگ 

  راهبردی سند راه و نقشۀ و تدوینطراحی (Strategic Planطراحی ، ) برندسازی برنامه و تدوین (Branding Plan) – سـازه آرسا 

 راهبردی سند راه و نقشۀ دوینطراحی و ت (Strategic Plan ، )برندسازی برنامه و تدوین طراحی (Branding Plan) ، تدوینو  طراحی 

 بـط آرسا – «ـازارب توسعه نظام» و «فروش سازمان»

 راهبردی سند نقشۀ راه و دوینطراحی و ت (Strategic Plan  )– دیجیتال مارکتینگ فــرا 

  راهبردی سند تدوینطراحی و (Strategic Plan) و استخراج برنامه عملیاتی (Action Plan) – وـرتـات پتولید گروه 

 پارت عدل نعتیص و بازرگانی گروه –برندسازی و بازآرایی سازمانی مشاوره 

 احصا ایزنجیره تخفیف – فروشگاهی تخفیفات ارائۀ گستردۀ سامانۀ طراحی 

 (پرپوش) شایان پوشان پرنیان شرکت - فروش افزایش راهبردهای و تدوین عمیق یابیعارضه 

 کار و کسب هایطرح انواع تدوین (Business Plan )حقیقی وحقوقی  اشخاص برای توجیهی هایطرح و 

 (ساد) گرادانش اندیشه و گذاریسرمایه شرکت – وب بستر در مویرگی فروش از پس خدمات و توزیع شبکه تدوین و طراحی 

 برون و دولتی هایسازمان از برخی برای راهبردی اسناد تدوین - رهیافت راهبردی مطالعات مرکز راهبردی اسناد تدوین کارگروه عضو 

 (عملیاتی و کالن راهبردهای کالن، اهداف رسالت، انداز،چشم: شامل) مرزی

 وضعیت تحلیل انـداز،چشم رسالـت، آرمـان، نگارش شامل ،«پولطال» با «ریال» اعتباری پول جایگزینی ملّی طرح راهبردی اسناد تدوین 

 (متا) اسالمی تمدن مطالعات مؤسسه - راهبردها استخراج و محیطی،

  ،های صنعتی برای صنایع مختلفآالت و دستگاهطراحی و نظارت بر ساخت انواع ماشینتحقیق و توسعه 

 استان صنعتی هایشهرک شرکت کار و کسب مشاوره هایکلینیک قالب در صنعتی واحدهای و هاشرکت به شده ائهار هایمشاوره: 

 

o (مدیریت )بهبود ظریف اسپادان 

o تولید( )مدیریت جی قیر سپاهان شرکت 

o (بازار توسعه فروش، افزایش) مبارز شرکت 

o مدیریت( )دانش بادپَر گوشتی هایفرآورده 

o فروش( و )بازاریابی مجرب غذایی محصوالت 

o راهبردی( )اسناد اصفهان گاز پارسان شرکت 

o انسانی( نیروی وری)بهره ماشین راش شرکت 

o فروش( و )بازاریابی کشاورز گریریخته صنایع 

o برندسازی، سیلوریت شرکت( CRM، )سازماندهی 

o بازار( توسعه تولید، خط رسانی وزربه) کوثر شرکت 

o (بازارگردانی و دسازی)برن پاالیه جهان نقش شرکت 

o اسناد آتور شرکت( ،فروش، سازمان راهبردی R&D) 

o (، نحوه ایجاد شبکه فروشبازار توسعه) ارـولف شرکت 

o برندسازی( بازار، در )رقابت سپاهان نگین شیرینی و گز 

o رقبا( و جدید بازار )بررسی اصفهان باکالیت صنایع 

 

 

 

o د شبکه ، نحوه ایجابرندسازی بازار، )توسعه نور دیسا

 (فروش

o راهبردی، )اسناد جهان نقش الکتریک ارشیا شرکت 

 انسانی( نیروی وریبهره

o انسانی، نیروی وری)بهره سالمت سحرناز غذایی صنایع 

 (MIS راهبردی، اسناد

o توسعه نظام فروش، )سازمان سالمت بیسکویت 

 بازار( توسعه نظام ،R&D محصول،

o و بجذ تولید، مدیریت) شیلر پالیت کانی شرکت 

 سفارشات( تحویل نحوه انسانی، نیروی نگهداشت

o پروری،)جانشین( تاکو) کوشش آوران توان شرکت 

 (جدید کارکنان جذب نحوه کارکنان، شغلی گردش

o یا تأمین نحوه سرمایه، )تأمین اصفهان مرسده جاجیم 

 ،(دارایی و بیمه) مالی ساختار متخصص، نیروی تربیت

 (برندسازی



 

 

  ها و تدریستحقیقات، نگاشته
 

 خالقیت پرورش" هایدوره مجری و طراح" 

  در دست تألیف – "امانیستیمدیریت تکنولوژی "کتاب 

  در دست تألیف – "ارائه مدلی نو در بکارگیری مدیریت استراتژیک سازمانی"کتاب 

 ناصفها دانشگاه - "ایران در بزرگ شرکتهای نیامدن بوجود بر مؤثر اقتصادی عوامل" مقاله تألیف 

 اصفهان دانشگاه - "ایران کار و کسب فضای در بسته نوآوری و باز نوآوری چالشهای و فرصتها"مقاله  تألیف 

 در موجود «اعتباری پولِ» جایگزینی": موردی مطالعۀ «اجتماعیفرهنگی سازیجریان راهبردی اسناد» تدوین روش " مقاله تألیف 

 "«پولطال» با جامعه

 پارت عدل صنعتی و بازرگانی گروه –ارشد  مدیران و مدیرعامل ویژه «مدیریت جامع دوره» تدریس 

 شهر خمینی اسالمی واحد  آزاد دانشگاه - "دقیق فوقِ هایدستگاه طراحی اصول" سمینار ارائه 

 شهر خمینی اسالمی واحد  آزاد دانشگاه - نانومتر 91 دقت با منحنی سطوح ساخت چگونگی پیرامون تحقیق 

  اصفهان صنعتی دانشگاهی دانشگاه جهاد - "مکانیک مهندسی در طراحی روش" آموزشی رهدو تدوینطراحی و 

 زیردریایی ساخت طراحی و کشوری مسابقات دوره دومین و اولین در  "9ورغوطه" و " 7ورغوطه" هایتیم عضو و سرپرست – 

 اشتر های زیر دریا دانشگاه مالکو مجتمع علوم و فناوری کشور سازمان صنایع دریایی

 

 طی شده ایو حرفه های علمیدوره

 

 فروش مدیریت 

 ارزش یِـمهندس 

 استراتژیک مدیریت 

 مذاکره ونـفن و اصول 

 نوآوری و خالقیت فرآیند 

 پژوهش و تحقیق هایروش 

 بازار تحقیقات و بازاریابی اصول 

 مشتری با ارتباط مدیریت (CRM) 

 یـالـرمـغی مدیران برای مالی مدیریت 

 آن اندازیراه مراحل و کار و کسب فرآیند و اصول 

 افزارنرم از استفاده با پروژه کنترل و ریزیبرنامه MSP 

 افزارنرم از استفاده با پروژه کنترل و ریزیبرنامه COMFAR 

 دست در کلید هایپروژه اجرای و مدیریت جامع دوره (EPC) 

 افزارنرم با تحلیل و طراحی CATIA 

 تخصصی افزارنرم با طراحی Autodesk Inventor 

 افزارنرم با طراحی Autodesk AutoCAD 

 افزارنرم با گرافیکی طراحی Photo Shop 

 Windows 
 


