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 سوابق تحصیلی و مدارک فنی -ب
 

 ارشد مدیریت اجرایی. فارغ التحصیل دوره کارشناسی 

 ارمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افز فارغ التحصیل دوره کارشناسی. 

 ( از مارکتگرایش دارای مدرک بین الملل مدیریت اجرایی )ینگOxford Universal Academy  

 دارای مدرک “Branding & Internet Marketing”  ازNordic eMarketing 

  گلدیران  –مدرس رسمی و بین الملل شرکت ال جی(Master Trainerدر حوزه مهارت های فروش ) 

 ( مدرس ارشد دوره های بازاریابی شبکه های اجتماعیSMM) 

  گانه  6در بین دفاتر منطقه ایبهترین عملکرد رتبه اول LG - Goldiran 

 (87تابستان) مان صنایعوزش سازواحد آم زشی نخبگان کارآفریندوره آمو دارای مدرک 

 کسب مقام درس ریاضیات گسسته برای آمادگی کارشناسی ارشد و  محتوای آموزش مولتی مدیا، صاحب اثر

 . 84دی ماه  -شیراز  -پیام نور هایافزاری و تولید علم در دانشگاهدر اولین همایش نهضت نرم اول کشوری

 در مسابقات روباتهای تعقیب خط   تیم کویر مدیریتElecit   83آبان ماه  - کسب مقام سومو . 

  مشهد اسالمی دانشگاه آزاد شهری های فوتبالیست سازی روباتمسابقات شبیهدر  تیم کویرمدیریت

(Robocop Soccer Simulation)  83ه خرداد ما -  کسب مقام دومو . 
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 سوابق حرفه ای و فعالیت های اجرایی -ج
 

 )LG(شرکت گلدیران  -1

 

 -صوتی وتصویری  –طرف قرارداد شرکت ال جی کره جهت واردات وفروش محصوالت خانگی  رسته کاری:

   و کسب و کار نوین تهویه مطبوع

 مدیر بازاریابی منطقه شرق  عنوان پست سازمانی: 

 تاکنون 1397از اردیبهشت  دوره کاری:

  شرح شغل:

 اعم از عمده فروشی،  فروش یکانال ها یتمام یبراو  یمنطقه ا یابیبازار یها تیفعالکلیه و نظارت بر  تیهدا ت،یریمد

 خرده فروشی و شبکه فروشگاه های زنجیره ای و مدرن

 جامع در منطقه یابیبازار تیریو مد یطراح 

 وشگاهیو اجرای جشنواره های منطقه ای و درون فر تیریمد 

 )توسعه کسب و کار )فروشگاه و رشد کانال 

 نمایشگاه ها، رودشوها و ... .مانند  منطقه ای یابیبازار یطرح ها یاجرا 

 .تدوین و اجرای سمینارهای آموزشی جهت کارشناسان فروش و فروشندگان فروشگاه ها 

 در سطح منطقهد فروش بهبو یپروژه ها یو اجرا تیهدا ،یزیبرنامه ر 

 نظارت بر هویت برند گلدیران و ال جی در منطقه و تیریمد 
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 -صوتی وتصویری  –طرف قرارداد شرکت ال جی کره جهت واردات وفروش محصوالت خانگی  رسته کاری:

   و کسب و کار نوین تهویه مطبوع

  فروش مشهدبازاریابی و  سرپرستعنوان پست سازمانی: 

 1396تا اسفند  1393ماه  دیاز  دوره کاری:

  شرح شغل:

 فروش به نمایندگان مستقیم )دیلر( شرکت در مشهد به عنوان بزرگترین ناحیه فروش در منطقه شرق 

 اجرا و نظارت بر طرح های تشویقی و جشنواره ها  در نمایندگی های شرکت در سطح منطقه شرق 

  راستای کمک به افزایش فروش محصوالت شرکتنمایشگاهها و برپایی رودشوها در حوزه تحت پوشش در نظارت بر 

  در سیستم فروش فروشگاههای  مستعد برای جذبیافتن 

 کاالهای نمایشی در فروشگاههای غیر نمایندگی  باالبردن سهم بازار 
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 -ویری صوتی وتص –طرف قرارداد شرکت ال جی کره جهت واردات وفروش محصوالت خانگی  رسته کاری:

   و کسب و کار نوین تهویه مطبوع

 (MarComm Expertآموزش و ارتباطات بازار ) ئولمسعنوان پست سازمانی: 

 1393تا آذر  1390از مرداد  دوره کاری:

  شرح شغل:

  اجرا ومدیریت تبلیغات( شرکت ال جی در حوزهATL/BTL ) 

 بازاریابی( عالیت های شرکت های رقیب در حوزه های مختلف فروش و)کنترل  جایگاه شرکت در بین رقبا و تعقیب ف تحقیقات بازار 

 اجرا و نظارت بر طرح های تشویقی و جشنواره ها  در نمایندگی های شرکت در سطح منطقه شرق 

 اجرای نمایشگاهها و برپایی رودشوها در حوزه تحت پوشش در راستای کمک به افزایش فروش محصوالت شرکت 

  در سیستم فروش تعد برای جذبفروشگاههای  مسیافتن 

 کاالهای نمایشی در فروشگاههای غیر نمایندگی  باالبردن سهم بازار 

  کنترل ونظارت بر جمع آوری اطالعات فروشگاهها و فروشندگان وثبت در سامانه نرم افزاری جامعSLC 

  ن و افزایش مهارت های برا ی ارتقا سطح دانسته های فروشندگان ونمایندگاتخصصی برگزاری سمینارهای آموزشی

 هر چه بیشتر فروش محصوالت فروش ایشان در جهت  کمک به ارتقا

  برنامه ریزی و مدیریت بر آموزش های ساالنه(Seminar )( و درون فروشگاهیIn-Store Training) 

 ( تدوین و اجرای سمینارهای تخصصی آموزش مهارت های فروشSales Skill) 

 ،تبلیغاتی سردرب  لوهایبر اجرای دکوراسیون های فروشگاهی و همچنین نصب تابکنترل ونظارت  برنامه ریزی

     فروشگاهها

 ( 1392در سال  گلدیران -ن  تیم های مناطق شش گانه ال جی ) کسب عنوان برترین عملکرد  بی

 



 شرکت سیستمهای یکپارچه پارسا -4
 

یستمهای نرم افزاری و تحت وب، اتوماسیون اداری شامل س ITبرنامه ریزی و فروش محصوالت رسته کاری: 

 B2B و پرتالهای

 مدیر فروشعنوان پست سازمانی: 

 1393 لغایت شهریور 1391 از فروردین دوره کاری:

  شرح شغل:

  مدیر فروش محصوالتIT 

 پاسخ گویی به سواالت مشتریان در رابطه با تجارت الکترونیکی، محصوالت و خدمات شرکت 

 با مشتریان و جذب مشتریان از طریق معرفی و ارائه محصوالت و خدمات شرکت مناسباطات برقراری ارتب 

 ها به شرکتها و نیازهای آنحفظ ارتباط با مشتریان قدیم و انتقال درست و دقیق درخواست 

 تالش در جهت شناخت نیازها و مشکالت مشتریان و ارائه ی راه حل به آن ها 

 ت مشتریان پس از خریدپاسخگویی و برطرف کردن مشکال 

 ارائه راهنمایی های موردنیاز مشتریان پس از خرید به صورت تلفنی یا از طریق ایمیل 

 پیگیری مشکالت مشتریان تا زمان کسب رضایت کامل مشتریان 

 تهیه و بروزرسانی کلیه مستندات تجاری مربوط به محصوالت و خدمات 

 مشارکت فعال در فعالیت های تیمی 
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 ITواحد  مدیرعنوان پست سازمانی: 

 1390تا تیرماه  1384از مرداد ماه  دوره کاری:

  شرح شغل:

 برنامه ریزی اهداف ساالنه واحد 

 سازمان بدون کاغذ  اجرای(Paper Less) و اتوماسیون اداری 

 مدیریت اجرای شبکه های کامپیوتری در سازمان 

 مدیریت عقد قراردادها 
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 فروش کارشناسعنوان پست سازمانی: 

  و توزیع عمده کشوری ITواردات محصوالت سخت افزاری رسته کاری: 

 1386تا  1385از  دوره کاری:

  شرح شغل:

 برنامه ریزی خرید و واردات 

 بصورت عمده در کشور قطعات مدیریت فروش 

 ارائه خدمات مرتبط عقد قراردادهای فروش و 



 مشاوره، آموزش و اجرا -د

 
  کسب و کار فعال 50بیش از  توسعه کسب و کارو  فروش، مارکتینگرویکردهای و ناظر مشاور ارشد. 

  مجری خدمات دیجیتال مارکتینگ بصورت حرفه ای اعم از طراحی سایت، پرتالهایB2B ،SEO،  مدیریت شبکه های

 نمونه کار موفق. 150عی و ... با بیش از اجتما

  گلدیران در کلیه نمایشگاه های بین المللی منطقه شرق-ال جی برگزاری نمایشگاه هایهماهنگی، اجرا و مسئول 

 ورک شاپ  35و بیش از  سمینار تخصصی در کشور 50برگزاری  گلدیران و-آموزش ال جیواحد  مدرس ارشد بین الملل

 تاکنون( 90)از مرداد 

 مسئول برگزاری نمایشگاه عکاسی سه بعدی در تلویزیون های سه بعدی ال جی 

 گلدیران در منطقه شرق کشور-مسئول بررسی، ایجاد و اجرای رودشو های تبلیغاتی ال جی 

 سایت رسمی ال جی نیوز  موسسwww.lgnews.ir  به عنوان برترین پایگاه خبری فارسی زبان ال جی 

 سامانه موبایل  موسسLG SP Care )سامانه جامع ارتباط با فروشندگان و مشتریان( 

  مارکتینگ و فروشکاربردی مجری دوره های آموزشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 توانایی ها -و
 

  سازمانی مفاهیم مدیریت، فروش و ارتباطاتمدرس 

 فروش و ارتباط با مشتری مدرس ارشد دوره های مهارت 

 استراتژیست ارشد ISM Management  وISM Planning 

 استراتژیست ( برنامه ریزی کمپین های تبلیغات اینترنتیSEO, SEM  وSMM) 

 کارشناس ارشد MarComm 

  اصول تحقیقات بازار آشنایی با 

  فیتمدیریت تضمین کیآشنایی نسبی با (TQM) 

 آشنا با مذاکرات فروش فن بیان قوی و 

 خواندن، نوشتن و مکالمه( آشنایی متوسط با زبان انگلیسی(  

 )آشنایی با سیستم عامل ویندوز )پیشرفته 

  با مجموعه  کاملآشناییMS. Office 

  آشنایی متوسط با سیستم عاملLinux های مختلف آن.و توزیع 

 کامل با مدیریت پرتالهای اینترنتی و هاستینگ و موارد مرتبط دیگر همچون ثبت دامنه و ... . آشنایی 

  تسلط برWAMP اندازی و پیکربندی وب سرور )آشنایی کامل با چگونگی نصب، راهApache به همراه زبان برنامه-

 ( Windowsدر محیط سیستم عامل  MySQLو دیتابیس  PHPنویسی)اسکریپت نویسی( 

 آموزشی  دارای مدرکActive Directory 2003 (80 )ساعت 

 آموزشی  دارای مدرکActive Directory 2008 (80 )ساعت 

  آشنایی باTMG – ISA SERVER 2010 
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