
 دکتر محمد حسین غوثی

 مباحث اصول و فنون مذاکره

  سوابق مديريتي :

  82مدرس اصول ، فنون و هنر مذاکره از سال -1

 تا بحال 1383موسس و مديرعامل و عضو هیات مديره کارخانه صنعتی موج انديشه نوين بسپار از سال  – 2

 1383بقا بسپار تا سال  مدير بازرگانی و نماينده مديريت شرکت صنعتی -3

 1378مشاوره مذاکرات حرفه اي تجاري از سال  -4

 

 



  
  
  

 كتب علمي :

 )انتشارات بازاريابی( کتاب اصول فنون و هنر مذاکره با نگرش بازار ايران- 1  

 

 مکان برگزاری

 

 ساعت مکان برگزاری ساعت

 36 پيک برتر 500 بيمه البرز

 260 موسسه ماهان 84 بيمه ايران

 32 به توتال 192 بانک كشاورزی

 312 تحقيقات صنعتي 64 بانک سامان

 IMI 320 72 ايران خودرو

 32 شركت رنوپارس 132 شركت پاكشو

 64 شركت ماديران 40 همکاران سيستم

 32 عمران شهرداری تهران 64 شركت سپاهان باطری

 32 شركت نفت پاسارگاد 32 پژوهشکده پليمر

IMQ 64 32 بانک تجارت 

 64 پرداخت الکترونيک سامان 160 اروتوف

 32 توسعه افق پاينده 64 مپنا

 88 موسسه بهار 64 ايرانانجمن مديريت 

 24 مايکروتل 32 مگاموتور

 280 شركت تدبير 32 شهروند

 32 شركت آريا ساسول 512 بهسازملت

 Tmba 832 32 خانه كيفيت ايرانيان

 32 انرژی اتمي 32 سرمايه گذاری نوين



 دام ها و بازيهاي مذاکره ) انتشارات ماهان (-2  

 کتاب مذاکره کوانتومی)در حال نگارش(- 3                     

  

 سابقه همکاری با موسسات و سازمانهای آموزشي در زمينه مذاكره:

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همين طور آشنا به مباحث:

 و مديريت استراتژيک فروش و بازار يابی .1

 آنالیز ريسک تجاري و مذاکرات مربوطه .2

 ( Data Gathering ) روشهاي جمع آوري داده ها .3

 ISO 9001-2008 سیستم هاي مديريت کیفیت و ممیزي .4

 سنجش رضايت مشتري .5

 مديريت تحول و مديريت دانش .6

 مديريت منابع انسانی .7

 مديريت کوانتوم .8

 نام موسسه رديف

 

 نام موسسه رديف

 ايوازمهرشرکت  10 سازمان مديريت صنعتی 1

 موسسه نوين پارسیان 11 دانشگاه علوم و فنون مازندران 2

 شرکت رادمان 12 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ايران 3

 انجمن مديريت ايران 13 دانشکده مديريت دانشگاه تهران 4

 آلمان TUV NORD شرکت 14 شرکت توسعه مديريت ايران )سبا ( 5

 15 تهران شرکت خدمات علمی صنعتی 6
شرکت توسعه مهندسی بازارگستران 

 ( Tmba ) آتی

 شرکت پیشگامان 16 موسسه ماهان 7

 ايتالیا  IMQ شرکت 17 شرکت تجارت گستران آتا )وستا( 8

 موسسه بازرگانی استان فارس 18  موسسه مشاوران 9


