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  نام هستی بخش به

  کاري  رزومه
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مشخصات فردي) ۱

 داراي کارت پایان خدمت   متاهل          1360متولد شهریورماه       محمد خطیبی

     88257922 :ثابتتلفن                         09125119040: تلفن همراه                          

  

email: khatibi.mohammad@gmail.com 

 سوابق تحصيلي) ۲

  )1384-87(                    دانشگاه علم و صنعت ایران    ) مدیریت استراتژیکگرایش (مدیریت اجرایی   ارشد کارشناسی

  )1379-83(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی       )تولید صنعتیگرایش (ایع مهندسی صن  کارشناسی

 افتخارات علمي) ۳

  )1384( مدیریت شهري ارشناسی ارشد مدیریت، گرایشکآزمون ورودي  5کسب رتبه 

  )1384(صنعتی مدیریت  ارشناسی ارشد مدیریت، گرایشکي آزمون ورود 7کسب رتبه 

  )1384( اجراییمدیریت  ارشناسی ارشد مدیریت، گرایشکآزمون ورودي  8کسب رتبه 

  )IT )1384مدیریت  ارشناسی ارشد مدیریت، گرایشکآزمون ورودي  11کسب رتبه 

  ) 1387دانشگاه علم و صنعت (کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دوره روزانه فارغ التحصیالن  دومرتبه 

  )1383الدین طوسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ( فارغ التحصیالن مهندسی صنایع  سومرتبه 

  )1391-97(                      دانشگاه شهید بهشتی    )مدیریت رفتاريگرایش ( مدیریت    دکتري 

  )1391( تربیت مدرسدانشــگاه )  مجموع آزمـون ورودي و مصـاحبه(آزمون دکتــراي مدیریت  2 بهــسب رتـک

  )1391( انتهردانشــگاه )  مجموع آزمـون ورودي و مصـاحبه(آزمون دکتــراي مدیریت  4 ــبهسب رتـک

  )1391( شهیدبهشتیدانشــگاه )  مجموع آزمـون ورودي و مصـاحبه(آزمون دکتــراي مدیریت  6 ــبهسب رتـک

  )1391( عالمه طباطباییدانشــگاه )  مجموع آزمـون ورودي و مصـاحبه(آزمون دکتــراي مدیریت  8 ــبهسب رتـک

  ) 1394شهید بهشتی دانشگاه ( دوره دکتراي مدیریت رفتاري فارغ التحصیالن  اولرتبه 

mailto:khatibi.mohammad@gmail.com
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ü  تاکنون 1397بهمن( داخلی ارائه دهنده محصوالت ساختمانی و دکوراسیون "هلدینگ هامرز"مشاور ارشد و مدیر استراتژي( 

ü  تاکنون  1398تیرماه (نجف آباد اصفهان،  واقع در "هایپر مارکت کوثر نور"مشاور ارشد و مدیر استراتژي( 

ü  تاکنون 1398مرداد ( استراتژي و مدل کسب و کاردر حوزه ) افزار فعال در زمینه نرم( "مهرسادشرکت "مشاور مدیرعامل( 

ü  تاکنون 1397مهرماه ( در حوزه استراتژي ) فعال در زمینه نرم افزار(اصفهان  "پیشگام رایان"مشاور مدیرعامل شرکت( 

ü بخش اینترنت اشیا "علوم سبز"شاور ارشد شرکت م ،)IOT( در حوزه برنامه ریزي طرح کسب و کار ،)1397-98( 

ü  نماینده رسمی  "کیمیا چسب"مشاور مدیرعامل شرکتLeuen Berger  1396-97(ایتالیا، در حوزه مدیریت استراتژیک( 

ü  1393- 96(پخش دارو در ایران برتر  شرکت خصوصی "داروگستر یاسین"مدیر استراتژي شرکت  ارشد ومشاور( 

ü  1393-94(زیرمجموعه هلدینگ غدیر، در حوزه مدیریت استراتژیک  "شرکت بین المللی توسعه ساختمان"مشاور مدیر عامل( 

ü  1394-97( در حوزه مدیریت استراتژیک و رفتار سازمانی )فعال در زمینه مخابرات( "مپفاشرکت "مشاور مدیر عامل( 

ü 1393- 97( مدل کسب و کارو  استراتژيدر حوزه ) فعال در زمینه خشکبار( "گروه نوشید"ل مشاور مدیرعام( 

ü  1394(و مدل کسب و کار  استراتژي در حوزه ) فعال در زمینه تبلیغات دیجیتال( "نیاز روز"مشاور مدیرعامل شرکت( 

ü  1394(و مدل کسب و کار  استراتژي در حوزه) افزارهاي امنیتی فعال در زمینه نرم(  "ناجی"مشاور مدیرعامل شرکت( 

ü  1390-92( تولید کننده قطعات خودرو و  زیرمجموعه هلدینگ عظام "سازه پویش"مدیر استراتژي شرکت( 

ü  تاکنون 1398مهرماه ( "مرکز معماري ایران"گروه مدرسه کسب و کار مدیر( 

ü  تاکنون 1398ماه فروردین( "آزاد بهار موسسه آموزش عالی" توسعه فرديمدیر گروه( 

ü  تاکنون 1391هر ماهم( "آزاد بهار موسسه آموزش عالی"مدیر گروه مدیریت استراتژیک( 

ü اي مدیریت پروژه  مدیر گروه دوره حرفه)PMPC ("آزاد بهار موسسه آموزش عالی" )1389- 91( 

ü  1392(در حوزه مدیریت استراتژیک  "گروه سرمایه گذاري آروند"مشاور مدیر عامل( 

ü  1389-90( در حوزه مدیریت استراتژیک "هلدینگ عظام"زیرمجموعه  "سازه پویش"مشاور مدیر عامل شرکت(  

ü  1390(در حوزه مدیریت استراتژیک  "دقیق صنعت"مشاور مدیر عامل شرکت( 

ü  1389-90(در حوزه مدیریت استراتژیک  "سپیده کویر کاشان"مشاور مدیر عامل شرکت(  

ü  تاکنون 1391(داور رسمی جشنواره ملی بهره وري( 

ü  1392بهار و تابستان (راتژي اقیانوس آبی موضوع استرادیو اقتصاد با  "مهارت هاي اقتصادي"کارشناس برنامه ( 

ü  عضو هیات علمی گروهDBA  وMBA تاکنون 1392( "دانشکده مدیریت دانشگاه تهران"هاي آزاد  مرکز آموزش( 

ü  عضو هیات علمی گروه POST DBAوDBA ، MBA "تاکنون 1385( "آزاد بهار موسسه آموزش عالی( 

ü  عضو هیات علمی گروهDBA  وMBA "رگانی تهران مدرسه باز)TBS(" )1391 تاکنون( 

ü  عضو هیات علمی گروهMBA تاکنون 1392( "دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران"هاي آزاد  مرکز آموزش( 

 ها و مشاوره سوابق اجرايي) ۴
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ü  عضو هیات علمی گروهMBA "تاکنون 1390( "آزاد ماهان موسسه آموزش عالی(  

ü  1388( "شرکت بین المللی افق نو"مدیر آموزش(  

ü 1384-85( "آزاد ماهان موسسه آموزش عالی"خصصی مدیر دپارتمان مشاوره ت(  

ü  1384-85(  ")چی قلم(کانون فرهنگی آموزش "مسئول پشتیبانی گروه مدیریت(  

ü  1383- 84(فعال در حوزه نرم افزارهاي تخصصی مهندسی صنایع   "گروه مهندسین قائم"مسئول آموزش(  

ü  نماینده انحصاري "رادنور"مهندس فروش و بازاریابی شرکت ،Alanod 1383(آلمان در حوزه صنایع روشنایی(  

  
  
  
  

يف
رد

  

  مالحظات  محل تدریس  زمان اجرا  رشته  مقطع  نام درس

  دوره 1  بهار موسسه  POST DBA 1398  دوره هاي آزاد  استراتژیکآوري نو  ۱
  دوره 5  دانشگاه تهران  DBA 1398-1394  دوره هاي آزاد  استراتژیک پیشرفتهمدیریت   ۲

  کسب و کار  مدل  ۳
 )Business Model(  دوره هاي آزاد  DBA 1398-1394  دوره 18  دانشگاه تهران  

مدیریت استراتژیک پیشرفته و   ۴
  دوره 16  بهار موسسه  DBA 1398-1393  دوره هاي آزاد  کسب و کار  مدل

اندیشه معین وسسه م  DBA 1398  دوره هاي آزاد  دیریت استراتژیک پیشرفتهم  ۵
  دوره 1  )ایران مال(

تهران  کسب و کاردرسه م  DBA 1393-1392  دوره هاي آزاد  دیریت استراتژیک پیشرفتهم  ۶
)TBS(  1 دوره  

  دوره 54 موسسه بهار  MBA 1398-1390  دوره هاي آزاد  دیریت استراتژیکم  ۷
  دوره 30 موسسه بهار  MBA 1398-1388  دوره هاي آزاد  ها استراتژياجرا و کنترل   ۸
  دوره 6 موسسه بهار  MBA 1398-1395  دوره هاي آزاد  استراتژیکتفکر   ۹

تهران  کسب و کاردرسه م  MBA 1398-1392  دوره هاي آزاد  برنامه ریزي استراتژیک  ۱۰
)TBS(  23 دوره  

تهران  کسب و کاردرسه م  MBA 1398-1392  دوره هاي آزاد  استراتژیکتفکر   ۱۱
)TBS(  6 دوره  

تهران  کسب و کاردرسه م  MBA 1398-1392  دوره هاي آزاد  ها اجرا و کنترل استراتژي  ۱۲
)TBS(  12 دوره  

اندیشه معین وسسه م  MBA 1398  دوره هاي آزاد  استراتژیکتفکر   ۱۳
  دوره 1  )ایران مال(

  دوره 1  بهارموسسه   1398 فرديتوسعه   دوره هاي آزاد  استراتژیک فرديمدیریت   ۱۴
  دوره 1 تهرانانشگاه د  MBA 1397  دوره هاي آزاد  یمدیریت بازاریاب  ۱۵

  کسب و کار  مدل  ۱۶
 )Business Model(  دوره هاي آزاد  MBA  1398  دوره 1  دانشگاه تهران  

  دوره 1  دانشگاه تهران  MBA  1397  دوره هاي آزاد  حولتمدیریت   ۱۷

  )یستدر( سوابق آموزشی) 4
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  دوره 5 موسسه بهار  MBA 1398-1392  دوره هاي آزاد  یمدیریت بازاریاب  ۱۸
  دوره 3 موسسه بهار  MBA 1398-1395  دوره هاي آزاد  ازاریابیباستراتژي   ۱۹
  دوره 50 موسسه بهار  MBA  1394- 1385  دوره هاي آزاد  زبان تخصصی مدیریت  ۲۰
  دوره 10  )آتیه(دانشگاه تهران   MBA 1396-1393  دوره هاي آزاد  مدیریت استراتژیک  ۲۱
  دوره 1  )آتیه(ه تهران دانشگا  MBA 1394-1393  دوره هاي آزاد  هاي ارتباطی رهبري و مهارت  ۲۲
  دوره 5  )آتیه(ه تهران دانشگا  MBA 1397-1395  دوره هاي آزاد  بازاریابیاستراتژي   ۲۳

تهران  کسب و کاردرسه م  MBA 1393-1392  دوره هاي آزاد  مدیریت بازاریابی  ۲۴
)TBS(  2 دوره  

     دانشگاه تهران  MBA 1393  دوره هاي آزاد  مدیریت استراتژیک  ۲۵
  دوره 4  )کارآفرینیدانشکده (

     دانشگاه تهران  MBA 1393  دوره هاي آزاد  مبانی سازمان و مدیریت  ۲۶
  دوره 2  )دانشکده کارآفرینی(

  دوره 9 ماهانموسسه   MBA 1392-1390  دوره هاي آزاد  دیریت استراتژیکم  ۲۷

تدوین، اجرا و کنترل   ۲۸
  دوره 3 ماهانموسسه   MBA 1392-1390  دوره هاي آزاد  استراتژي ها

  دوره 1  دانشگاه شاهد  MBA 1392  دوره هاي آزاد  دیریت استراتژیکم  ۲۹

آموزش دوره   دوره هاي آزاد  دیریت استراتژیکم  ۳۰
 سازمانی

گروه سرمایه گذاري   1392
  دوره 1  آروند

دوره آموزش   دوره هاي آزاد  مدیریت استراتژیک  ۳۱
 سازمانی

  دوره 2  شرکت سازه پویش  1392-1390

دوره آموزش   دوره هاي آزاد  مدیریت بازاریابی  ۳۲
 سازمانی

  دوره 1  شرکت بورگمن پارس  1392

  دوره 4 ماهانموسسه   MBA 1392-1390  دوره هاي آزاد  تفکر استراتژیک  ۳۳
  دوره 1 ماهانموسسه   MBA 1391-1390  دوره هاي آزاد  مبانی سازمان و مدیریت  ۳۴

  دوره 1 ماهانموسسه   MBA 1391-1390  دوره هاي آزاد  پارادایم هاي نوین مدیریت  ۳۵

زبان تخصصی مدیریت   ۳۶
)Marketing(  

آمادگی 
کارشناسی ارشد 
  فراگیر پیام نور

MBA و  
 مدیریت اجرایی 

  دوره 9  موسسه سیمیا  1391-1386

  مدیریت استراتژیک  ۳۷
آمادگی 

کارشناسی ارشد 
  فراگیر پیام نور

MBA 1391-1390   دوره 1  پورسیناموسسه  

دوره آموزش   دوره هاي آزاد  مبانی سازمان و مدیریت  ۳۸
 سازمانی

  دوره 1  شرکت نادکو  1390

  مدیریت استراتژیک  ۳۹
آمادگی 

کارشناسی ارشد 
  فراگیر پیام نور

  دوره 2  سیمیاموسسه   1387-1388 مدیریت اجرایی

  تحلیل رفتاري و  ۴۰
 دانشگاه علم و صنعت   1385-1387  مدیریت اجرایی  کارشناسی ارشد  مدیریت منابع انسانی

ترم  3
  )روزانه(
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  تحلیل رفتاري و  ۴۱
 مدیریت منابع انسانی

 دانشگاه علم و صنعت   1385-1387  ییمدیریت اجرا  کارشناسی ارشد
  ترم 2

e-
learning)(  

زبان تخصصی مدیریت   ۴۲
)Marketing(  

آمادگی 
کارشناسی ارشد 
  فراگیر پیام نور

  دوره 5  موسسه بهار  1386-1387  مدیریت اجرایی

  مدیریت استراتژیک  ۴۳
آمادگی 

کارشناسی ارشد 
  فراگیر پیام نور

  دوره 5  رموسسه بها  1386-1387  مدیریت اجرایی

زبان تخصصی مدیریت   ۴۴
)Marketing(  

آمادگی 
کارشناسی ارشد 
  فراگیر پیام نور

  1386-1387  مدیریت اجرایی
موسسات کاوشگران، 

  سروش، 
  پردیس معمار  

  دوره 6

  مدیریت رفتار سازمانی  ۴۵
آمادگی 

کارشناسی ارشد 
  فراگیر پیام نور

MBA 1387-1386  دوره 2  موسسه سیمیا  

ملکرد و نحوه ارائه مدیریت ع  ۴۶
  دوره 4  شرکت سایپا آذین  1387  آموزش سازمانی  آزاد  به کارکنان بازخورد موثر

  مدیریت استراتژیک  ۴۷
آمادگی 

کارشناسی ارشد 
  فراگیر پیام نور

  دوره 2  موسسه فرهنگ متین  1385-1386  مدیریت اجرایی

زبان تخصصی مدیریت   ۴۸
)Marketing(  

آمادگی 
  کارشناسی ارشد 

  یر پیام نورفراگ
  دوره 3  موسسه فرهنگ متین  1385-1387  مدیریت اجرایی

  دوره 1 موسسه بهار  MBA 1386-1385  دوره هاي آزاد  )SCM(مدیریت زنجیره تامین  ۴۹

آمادگی   زبان تخصصی مدیریت  ۵۰
  دوره 2 موسسه ماهان  1384 -1385  مجموعه مدیریت   کارشناسی ارشد

زبان تخصصی مدیریت   ۵۱
)Marketing(  

آمادگی 
  کارشناسی ارشد 
  فراگیر پیام نور

شرکت منابع آب و نیروي   1385-1386  مدیریت اجرایی
  دوره 2  )آب نیرو(ایران 

آمادگی ارشد   مدیریت استراتژیک  ۵۲
شرکت منابع آب و نیروي   1385-1386  مدیریت اجرایی  فراگیر پیام نور

  دوره 2  )آب نیرو(ایران 

  مدیریت رفتار سازمانی  ۵۳
ی آمادگ

کارشناسی ارشد 
  فراگیر پیام نور

شرکت منابع آب و نیروي   1385-1386  مدیریت اجرایی
  دوره 2  )آب نیرو(ایران 

  نگهداري و تعمیرات  ۵۴
  دوره 1 شرکت بیدوایر ایران  1384 آموزش سازمانی  آزاد   )TPM(ور جامع   بهره 

تجزیه و تحلیل حاالت خطا و   ۵۵
  دوره 1 شرکت بیدوایر ایران  1384 آموزش سازمانی  آزاد   )FMEA(اثرات آن 

۵۶  5S دوره 1 شرکت بیدوایر ایران  1384 آموزش سازمانی  آزاد   ژاپنی  
  دوره 1 شرکت بیدوایر ایران  1384 آموزش سازمانی  آزاد   کار تیمی اثربخش  ۵۷
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سال سابقه  8، بیش از سط در مکالمه و نگارشبسیار خوب در خواندن و درك مطلب، باالتر از متو  هاي زبان مهارت
 MBAتدریس زبان تخصصی مدیریت و 

  هاي رایانه مهارت
، توانـایی بـاال در   Officeافزارهـاي خـانواده    تسلط کامل به سیسـتم عامـل وینـدوز، تسـلط بـه نـرم      

، آشـنایی بــا  )e-learning(هـاي آمـوزش الکترونیـک     جسـتجوهاي اینترنتـی، آشـنایی بـا سیســتم    
  )MSP, Primavera(افزارهاي مدیریت پروژه  نرم

  اي هاي حرفه مهارت
ــت،         ــل موقعی ــه و تحلی ــابی و تجزی ــاله، ارزی ــل مس ــیم، ح ــدایت ت ــازماندهی، ه ــزي، س ــه ری            برنام

،   )Business Model(طراحــی مــدل کســب و کــار آن،  و ارزیــابی تــدوین اســتراتژي و اجــرا
  )Marketing Plan(و تدوین برنامه بازاریابی  )Business Plan(تدوین طرح کسب و کار

شی بصـورت تعـاملی، توانـایی ایجـاد تـیم و مـدیریت       زهاي آمو و کارگاه ها توانایی برگزاري دوره  هاي شخصیتی ویژگی
  توان هدایت و رهبريپذیري و  گرایی، مسئولیت گر، نتیجه کارتیمی، توان ارتباطی باال، ذهن تحلیل

  
  
  
  
 )، استراتژي اقیانوس آبیBSCها، روش ارزیابی متوازن  تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژي( اتژیکمدیریت استر •

 )Business Model(مدل کسب و کار  •

 )Business Plan(طرح کسب و کار  •

 )Marketing Strategy(بازاریابیاستراتژي  •

 )Personal Development(فردي توسعه  •

 )Specialized English for MBA(زبان تخصصی مدیریت  •

 ) OB(مدیریت رفتار سازمانی •

 )HRM(مدیریت منابع انسانی •

 )OT&D(تئوري و طراحی سازمان  •

 )PM( پروژه مدیریت •

 هاي فردي توانمندي) ۵

 مطالعاتي تخصصي و حوزه هاي ) ۶
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