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 : يليصحت قباوس -2

1395   لاس – نارهت هاگشناد زا   DBA    یرتکد ليصحتلا غراف

1384 لاس – )یروضح(ناتسلگنا ثوم نروب هاگشناد زا MBA هتشر ليصحتلا غراف
https://www1.bournemouth.*c.uk/study/intern*tion*l/bu-your-country/ir*n/our-

ir*ni*n-community                    زکرم نارهت دحاو دازآ هاگشناد زا قرب یسدنهم هتشر ليصحتلا غراف - 
 1381  لاس
 
  1374  نارهت ، ۳ هقطنم- کیزیف یضایر - داشرا ناتسريبد زا ملپيد كردم تفايرد

:هقالع دروم یملع سورد -3

 شور﮲ڡ و ﮳﮵ىٮ﮵اٮراز﮳اٮ لوصا-
 هت﮲ڡر﮵ش﮹ٮٮ ﮳﮵ىٮ﮵اٮراز﮳اٮ-
 ی﮵سٮل﮲گٮا ن﮳اٮز ﮳هٮ يناگرزاب تابتاکم-
 للملا ﮵ن﮳ٮٮ ﮳یٮ﮵اٮراز﮳اٮ- 
   یبایرازاب یاهیژتارتسا-
 ) هتفرشيپ و يتامدقم (گنیدنرب-

https://www1.bournemouth.ac.uk/study/international/bu-your-country/iran/our-iranian-community
https://www1.bournemouth.ac.uk/study/international/bu-your-country/iran/our-iranian-community


–

   یبایرازاب یاهیژتارتسا-
 ) هتفرشيپ و يتامدقم (گنیدنرب-
 Point of Salesو تاغیلبت-
یفرصم و یتعنص یراذگ تمیق-
 راك و بسك لدم نيون نيودت-
گنيتكرام لاتيجيد-
هدننک فرصم راتفر-
شور﮲ڡ یسدنهم-

:یتیریدم و ییارجا قباوس -4

١۳۹۶اموشکاپ گنیدلوه  شورف و یبایرازاب ریدم-

۱۳۹۶لاس اموشک﮹اٮ ب﮳وٮحم ﮲دٮ﮳رٮ ﮵سٮدنت ت﮲ڡ﮵اٮرد

۱۳۹۶راهب ات ١٣٩٤ ناتسبات زا زاگونکت- ودد- اونسا- باختنا هورگ شور﮲ڡ و یبایرازاب ریدم-
 



  ۹۶-۱۱۸ :﮵تٮوضع هرامش - نا﮵رٮا ن﮲اٮاد داص﮴تڡا نم﮲﮳حٮا هتس﮵و﮹ٮٮ وضع–

                                                                                                 www.ie*.org.ir         
Telegr*m Ch*nnel: @ie*ir*n

١٣٩٤ ناتسبات ات ۱۳۹۲ ناتسبات زا یجراخ هبعش کینوساناپ تکرش شور﮲ڡ و یبایرازاب ریدم-

۱۳۸۹ لاس  زا  ایدیم تکرش شور﮲ڡ و یبایرازاب ریدم -

١٣٩٢ ناتسبات ات ۱٣٨٨ناتسبات زا یجراخ هبعش گنوسماس تکرش شور﮲ڡ و یبایرازاب ریدم-

http://www.iea.org.ir


١٣٩٢ ناتسبات ات ۱٣٨٨ناتسبات زا یجراخ هبعش گنوسماس تکرش شور﮲ڡ و یبایرازاب ریدم-

 زا )ینامتخاس یاه هژورپ هنیمز رد لاعف( ﮵شٮك و﮴لڡود ياه﮳ح﮳رٮ- نارهت یامه تکرش شور﮲ڡ و یبایرازاب ریدم-
١٣٨٨ ناتسبات ات ۱۳۸۵ راهب

 :تیریدم هرواشم قباوس -5
:هلمج زا ،فلتخم یاهنامزاس اب یراکمه هقباس 



 :تیریدم هرواشم قباوس -5
:هلمج زا ،فلتخم یاهنامزاس اب یراکمه هقباس 

۱۳۹۶    .لاس ﮵شٮامرس و ﮵شٮامرگ / ی﮲گٮا﮲ح مزاول ش﮳وٮ تکرش شور﮲ڡ و ﮳یٮ﮵اٮراز﮳اٮ رواشم-

 ۱۳۹۵ لاس   راگن هفرط تکرش وله یرادباسح رازفا مرن یبایرازاب لرتنک متسیس یزاس هدایپ ییارجا رواشم-

۱۳۹۴ لاس ییادنویه تکرش رد  شورف و یبایرازاب رواشم-

۱۳۹۳ لاس IT( هنیمز رد لاعف( ناروآون تکرش رد یبایرازاب نامتراپد یزاس هدایپ رد لماع ریدم رواشم-



۱۳۹۳ لاس IT( هنیمز رد لاعف( ناروآون تکرش رد یبایرازاب نامتراپد یزاس هدایپ رد لماع ریدم رواشم-

۱۳۹۰ لاس  )زاگ و تفن هنیمز رد لاعف( رزلوس تکرشرد یبایرازاب رواشم-

۱۳۸۹ لاس  رلهوک تکرش رد رازاب تاقیقحت نیودت رد لماع ریدم رواشم-

۱۳۸۸ لاس   نوتلآ تکرش رد ”نیمات هریجنز متسیس یزاس هدایپ" هژورپ ریدم-

 
:یشزومآ قباوس -۶



–

:یشزومآ قباوس -۶

نار﮴هٮ هاگ﮲شٮاد ﮳یٮ﮵اٮراز﮳اٮ و شور﮲ڡ  MBA, DBA یاه هرود ﮵سٮر﮴دٮ

   ١٣۸٤ زا  ﮲یٮاگرز﮳اٮ و ﮳یٮ﮵اٮراز﮳اٮ ، شور﮲ڡ ، DBA و MBA ياه هرود سيردت-
 دازآ هاگ﮲شٮاد- 



 دازآ هاگ﮲شٮاد- 

 



–
–

–
–
–
–

    
   http://dpb*.ir    ن﮵اٮ﮹وٮ ﮲شٮاد هسسوم -

 ی﮵سٮل﮲گٮا ن﮳اٮز ﮳هٮ ﮲یٮاگرز﮳اٮ ت﮳ا﮴ٮٮاکم-
,

http://amoozesh.saipayadak.org/1 هورگ 
 شزومآ زک رم ﮹ا﮵ٮٮاس یزاسوردو﮲ح

یراذگ ت﮵م﮴ٮڡ لوصا
B2B   ﮳یٮ﮵اٮراز﮳اٮ

 گ﮵نٮ﮲دٮ﮳رٮ
  ۹۶-۱۱۸ :﮵تٮوضع هرامش - نا﮵رٮا ن﮲اٮاد داص﮴تڡا نم﮲﮳حٮا هتس﮵و﮹ٮٮ وضع

                                                                                                 www.ie*.org.ir         
Telegr*m Ch*nnel: @ie*ir*n

﮳یٮ﮵اٮراز﮳اٮ ی﮴ژٮارتسا ٬ تا﮵﮲عٮ﮳ل﮴ٮٮ و شور﮲ڡ و ﮳یٮ﮵اٮراز﮳اٮ لوصا یاه هرود شزومآ
 

http://dpba.ir
http://amoozesh.saipayadak.org/1
http://amoozesh.saipayadak.org/1
http://amoozesh.saipayadak.org/1
http://amoozesh.saipayadak.org/1
http://amoozesh.saipayadak.org/1
http://www.iea.org.ir


-

۱۳۹۴ لاس ناهفصا نامسآ لته  کینوساناپ تکرش هت﮲ڡر﮵ش﮹ٮٮ گنيدنرب- يبايرازاب رانیمس نارنخس-



۱۳۹۴ لاس ناهفصا نامسآ لته  کینوساناپ تکرش هت﮲ڡر﮵ش﮹ٮٮ گنيدنرب- يبايرازاب رانیمس نارنخس-

  اونسا تكرش  یبد رد هت﮲ڡر﮵ش﮹ٮٮ ﮳﮵ىٮ﮵اٮراز﮳اٮ /  راك و بسك لدم نيون نيودت و يناگرزاب يشزوما ياهاگراك سیردت-
١٣٩٣

 

۱۳۸۷ امه لته»گنوسماس رد ﮶رٮؤم ط﮳ا﮴ٮٮرا يرا﮴رڡ﮳رٮ نون﮲ڡ و ن﮳دٮ ن﮳اٮز» سنارفنک نارنخس-



۱۳۸۷ امه لته»گنوسماس رد ﮶رٮؤم ط﮳ا﮴ٮٮرا يرا﮴رڡ﮳رٮ نون﮲ڡ و ن﮳دٮ ن﮳اٮز» سنارفنک نارنخس-

 

 
 




