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 عٛاثك تحصیّی:
 

 وبردا٘ی ٔذیزیت ثبساریبثی دا٘ؾٍبٜ ثبسرٌب٘ی
 دا٘ؾٍبٜ اتبق ثبسرٌب٘ی ٚوبر وغتوبرؽٙبعی ٔذیزیت 

 

 

 

 :اخذؽذٜ ٔذارن

 
 إِٓبٖ INاس دا٘ؾٍبٜ  NLP Practtioner پی اَ اٖ پزوتیؾٙز تخصصی ثٛرد -

 ٔذرن تفىز اعتزاتضیه -

 جبٖ عی ٔىظ َٚ آلبی إِّّی ثیٗ اعتبد ٘ظز سیزٔذرن رٞجزی در عبسٔبٖ  -

  ( إِّّی ثیٗاعبتیذ خبرجی )  سیز ٘ظزاعتزاتضیه  ٚ دٚرٜ ثبساریبثی ایٙتز٘تیٔذرن ٔذیزیت  -

 ای عبسٔبٖ فٙی ٚ حزفٝ (آٔٛسػ تىِٙٛٛصی) پذاٌٛصی ٔذرن -

 اٍّ٘غتبٖ QALاس آوبدٔی  DBA ( mbaٚ ثیٕٝ) IMBA رؽتٝ در ٔذرن -

 اٍّ٘غتبٖ QALٔذرن ٔذیزیت فٙی ثیٕٝ اس  -

 equal assuranceٔذرن ٔذیزیت ثیٕٝ اس آوبدٔی  -

 +Aثب رتجٝ  QALاس آوبدٔی  CRMٔذرن  -

  +Aثب رتجٝ  QALاس آوبدٔی ٔذرن ٔذیزیت ثبساریبثی ثیٕٝ  -

 +Aثب رتجٝ  QALاس آوبدٔی ٔذرن ٔذیزیت فٙی ثیٕٝ  -

 ٟٔٙذعی ٞبی ثیٕٝ إِّّی ثیٗٔذرن  -

 ارسیبثی خغبرت خٛدرٚ إِّّی ثیٗ ٔذرن -

 ای عبسٔبٖ فٙی ٚ حزفٝ عٛسی آتؼ خغبرت ارسیبثی ٔذرن -

 ای عبسٔبٖ فٙی ٚ حزفٝ ثیٕٝ ثبساریبثی ٔذرن -

 )تجّیغبت( اس آوبدٔی تٛف إِٓبٖ Advertisementٔذرن  -

  إِّّی ثیٗٔعتجز داخّی ٚ  ٔؤعغبتٔذرن تخصصی ٚ ٟٔبرتی اس  17ثیؼ اس اخذ ؽزوت در دٚرٜ ٚ  -
 

 

 



 8731 صىعت بیمٍ از سبلسببقٍ فعبلیت در 

 َب سمت

 18تب  31 از سبل                                                                                       ومبیىذٌ بیمٍ داوب

 19تب  18از سبل                                                                   ببزاریبة بیمٍ ایران ي بیمٍ داوب

 تبکىًن 18از سبل                                                        (خریذ ي خسبرت)مشبير بیمٍ در صىبیع 

 98تب  19از سبل             شرکت کبرگساری بیمٍ اریکٍ تجبرت آتی وگر مذیرٌ َیئتعضً 

 98تب  13از سبل                                                 مذیر ريابط عمًمی آمًزشگبٌ اریکٍ تجبرت

 تبکىًن 98از سبل                                                                        مذرسٍ بیمٍ ي مذیر مؤسس

 18سبل              ای راَیبن افتخبر مذیرٌ تعبيوی خذمبت بیمٍ رئیس َیئتمذیرعبمل ي 

 سبل یک بٍ مذت                                مشبير ببزاریببی ي بروذیىگ ايلیه شبکٍ اجتمبعی کشًر

                                        تبکىًن 19از سبل                                                              َبی ببزاریببی ي بیمٍ مذرس ديرٌ
 

 عٛاثك پضٚٞؾی:
 

خصٛؿ عُّ ثبسخزیذی  اٍ٘یشٌی، تحمیك در خصٛؿ عُّ وبٞؼ فزٚػ ٕ٘بیٙذٌبٖ ٚ عُّ ثی تحمیك در -
تحمیمبت ثبسار ثزای  (٘تیجٝ تحمیمبت ٔٙجز ثٝ طزاحی دٚ دٚرٜ آٔٛسؽی در ثیٕٝ ٌزدیذ)ٞبی عٕز در ایزاٖ،  ثیٕٝ

 ای جذیذ. ٞبی اتٛٔجیُ، طزاحی یه ٔحصَٛ ثیٕٝ ٞبی ثیٕٝ در خصٛؿ رفع اؽىبَ ثیٕٝ یىی اس ؽزوت

 ٞبی ٟٔٙذعی اس دٚ وؾٛر إِٓبٖ ٚ ٔبِشی  ٕٞىبری در یه طزح پضٚٞؾی در خصٛؿ اٍِٛثزداری ٚ ٔمبیغٝ ثیٕٝ -

 عٕز ٞبی ثیٕٝ درفزٚػ ای ٔزحّٝ عٝ فزَٔٛ ٔجتىز -

 آیٙٝ در ارسیبثی ٚ افشایؼ عّٕىزد فزدی تىٙیهٔجتىز  -

 
 

 عٛاثك اجزایی ٚ آٔٛسؽی:
 

 21ٔذیزعبُٔ ؽزوت آریب پٛیؼ اس عبَ  -

 عٙٛاٖ ٔذیز رٚاثط عٕٛٔی ٚ ثبساریبثی آٔٛسؽٍبٜ تخصصی ثیٕٝ اریىٝ تجبرت عٝ عبَ ثٝ -

 عٙٛاٖ ٔذرط ٚ ٔحمك در آٔٛسؽٍبٜ تخصصی ثیٕٝ اریىٝ تجبرت عبَ ثٝ دٚ -

 ٔٛعغٝ فزٍٞٙی حبٔیبٖ آریب پٛیؼ ارٚ٘ذ ٔذیزٜ ٞیئتٔذیزعبُٔ ٚ رئیظ  -

 ٚ ٔذرط ٔجٕٛعٝ آٔٛسؽی ٔذرعٝ ثیٕٝ ٔذیز ٔؤعظ -

 ٔذیز عبیت ٔذرعٝ ثیٕٝ -

 31ٔؾبٚر دٚ اعتبرتبح ٚ ٔؾبٚر ثبساریبثی ٚ ثز٘ذیًٙ صٙبیع غذایی عغُ جٍُٙ اس عبَ  -

 ٔغئِٛیت ثزای ؽزوت ثیٕٝ ٘ٛیٗ در وُ وؾٛر ٞبی ثیٕٝٔذرط دٚرٜ ثبساریبثی  -

 عضٛ ا٘جٕٗ ٔتخصصیٗ وؾٛر )آثبداٖ( -

 



 

 
 عٛاثك ٔؾبٚرٜ ٚ تذریظ:

 
 ٔؾبٚر ثبساریبثی ٚ ثز٘ذیًٙ ؽجىٝ اجتٕبعی ثیذثزي )اِٚیٗ ؽجىٝ اجتٕبعی تخصصی ثیٕٝ( -

 ثز٘ذ عغُ جٍُٙ ا٘ذاسی رأٜؾبٚر ثبساریبثی ٚ ثز٘ذیًٙ جٟت طزاحی ٚ  -

 ٔؾبٚرٜ تجّیغبت ٚ ثبساریبثی ثٝ اعتبرتبح اِٛ وّیذ -

 تجّیغبت ٚ ثز٘ذیًٙ ثز٘ذ آلبی ثیٕٝٔؾبٚرٜ  -

 بیمٍ رازیٔؾبٚر ؽزوت ٞٛ٘بْ پبرط عزػ در طزاحی اعتب٘ذاردٞبی آٔٛسؽی ؽزوت  -

 عبٔبٖ ٚ وبرآفزیٗ ٕ٘بیٙذٌبٖ ثیٕٝ اس تعذادی وٙبر در فزٚػ پّٗ ٔؾبٚرٜ ٚ طزاحی -

 ٞبی ثیٕٝ ٕ٘بیٙذٌبٖ ؽزوت اس فزٚػ ثزای تعذادیا٘ذاسی ؽجىٝ  ٔؾبٚر راٜ -

 ی اس ٕ٘بیٙذٌبٖ ٚ وبرٌشاراٖ ثیٕٝتعذادٔؾبٚر تجّیغبت ثزای  -

 تٟزاٖ بیمٍ ایران( ٚ ٞب اعتبٖ)وّیٝ  بیمٍ وًیهٔغئِٛیت ثزای ؽزوت  ٞبی ثیٕٝتذریظ دٚرٜ ثبساریبثی  -

 تذریظ لٛا٘یٗ ثیٕٝ ثزای دا٘ؾٍبٜ آساد ٚاحذ پز٘ذ -

 ثیٕٝ فزٚػ عّٕی ٚ ٟٔبرتی ٞبی دٚرٜثزٌشاری ٚ تذریظ  -

 عزپزعتی اعتبٖ فبرط بیمٍ ایرانرٚسٜ ؽزوت  عخٙزاٖ ٚ )تٟٙب( ٔذرط ٕٞبیؼ عزاعزی عٝ -

 ٔذرط آٔٛسؽٍبٜ ثبسارعبساٖ ثٝ ٔذیزیت آلبی دوتز درٌی -

 صٙعتی ٚ رٚس٘بٔٝ د٘یبی التصبد تحمیمبتٞبی ثیٕٝ در عبسٔبٖ  تذریظ رؽتٝ -

 39عبال٘ٝ ٕ٘بیٙذٌبٖ ؽزوت ثیٕٝ دا٘ب در تٟزاٖ عبَ ی عزاعزعخٙزاٖ افتخبری در ٕٞبیؼ  -

 رٚس 9ؽعجٝ ٟٔبثبد  بیمٍ کبرآفریهٔذرط وبرٌبٜ آٔٛسػ ثبساریبثی ٚ فزٚػ ثیٕٝ در ؽزوت  -

 رٚس 9ٔذرط وبرٌبٜ آٔٛسػ ثبساریبثی ٚ فزٚػ ثیٕٝ در ؽیزاس ثزای ٌزٜٚ ٔزجع ٕٞبیؼ  -

 آٔٛسػ فزٚػ ثیٕٝ ثزای ٕ٘بیٙذٌبٖ(ٔذرط آوبدٔی وبٔیبراٖ )دٚرٜ ثبساریبثی ثزای صٙبیع ٚ  -

 ٕٞبیؼ ٔذیزیت ثیٕٝ در ؽٟزعتبٖ ؽٟزیبر آوبدٔی ٔذیزیت در عخٙزاٖ -

 ٚ ثیٕٝ، ٔذیزیت ٞبی ثشري وؾٛری در حٛسٜ ثبساریبثی عخٙزاٖ ٚ ثزٌشاروٙٙذٜ ٕٞبیؼ -

 در وؾٛر َبی مسئًلیت بیمٍطزاح ٚ ثزٌشاروٙٙذٜ اِٚیٗ دٚرٜ ثبساریبثی ٚ فزٚػ  -

 ای فزٚػ ثزای ٕ٘بیٙذٌبٖ اعتبٖ خٛسعتبٖ )آثبداٖ( فٝعخٙزاٖ ٚرن ؽبح حز -

 ٔٙطمٝ آسادعخٙزاٖ وبرٌبٜ ثبساریبثی در آثبداٖ ثزای صٙبیع  -

 ثیٕٝ ٕ٘بیٙذٌبٖپزٚصٜ ثبؽٍبٜ ٔؾتزیبٖ ٔؾتزن  ا٘ذاسی ٔؾبٚرٜ راٜ -

 )ٔذیزیت دفبتز ٕ٘بیٙذٌی ٚ دٚرٜ تٛإ٘ٙذعبسی ٕ٘بیٙذٌبٖ ثیٕٝ( ای ثیٕٝ جذیذ دٚرٜ 1طزاح  -

ٞبی ؽٟزن صٙعتی  ٞبی ثشري وؾٛر اسجّٕٝ ٌزٜٚ صٙعتی رٚیبَ، ؽزوت صذٚر ٚ خغبرت ؽزوتٔؾبٚر  -
 آثبد ؽٕظ

- ... ٚ 
 



 

 

 
 عٛاثك عّٕی:

 
ٔجّٝ پٙجزٜ خاللیت ٚ رٚس٘بٔٝ  ٞب ٚ ٘ؾزیبت اسجّٕٝ ثزای عبیت درسٔیٙٝ ثبساریبثی ٚ ثیٕٝ ٔختّف ٘ٛیغٙذٜ ٔمبالت -

 ٚ عبیت آٔٛسؽی ٔذرعٝ ثیٕٝ ثبساریبة ثبسعبس،٘یٛس، ٔجّٝ  ریغهد٘یبی التصبد ٚ عبیت خجزی 

 ٔؤِف ٚ ٘ٛیغٙذٜ وتبة تجّیغبت ثیٕٝ -

 )در دعت ا٘تؾبر( ثٍیزیٓ خغبرت ثیٕٝ اس چٍٛ٘ٝ ٔؤِف وتبة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثزلزاری تٕبط: ٞبی رٚػ

 

 13715723511تّفٗ ٕٞزاٜ  117-11271119 تّفٗ تٕبط

rezaizadi57@gmail.comEmail:  
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