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 * یـآموزشهای و کارگاه  اـه، سمینارها یـسخنران* 
 

مدت 

 زمان

 (ساعت)

 محل برگزاری سخنراني /سمينار /عنوان دوره تاریخ

ف
ردی

 

 MCS196 هایكنترلرآشنايي با ميكرو 97 آبان 2
كنفرانس دانشجويان مهندسي 

 (دانشگاه علم و صنعت)كامپيوتر
1 

 08بهمن  2
Design & Application of FieldBus in Industrial 

Networks 
 2 يبين الملل سازمان ايراني مجامع

 3 دانشگاه تهران (فيلدباس ) آشنايي با شبكه های صنعتي 08مهر 2

 4 كنفرانس بين المللي برق (فيلدباس) كارگاه آشنايي با شبكه های صنعتي 08مهر 2

 5 نوين سازان ستاره صنعت جهان، آينده و استراتژی های كارآفرين 01 فروردين 2

 6 نوين سازان ستاره صنعت آشنايي با مفاهيم اصلي برق و كامپيوتر 01ارديبهشت 4

 9 كياتل تحقيقاتي های پروژه مديريت 02 خرداد 12

 0 نصير ماشين (R&D) مديريت تحقيق و توسعه 02 دی 0

 7 نوين سازان ستاره صنعت (R&D) محصوالت بازاريابي و فروش 03مهر 16

 18 نوين سازان ستاره صنعت برنامه ريزی برای مديران 03مهر  0

 11 تتا مديريت پروژه 03دی  0

 03دی  2
 ش مجازیآموز آشنايي با نرم افزارهای

(KanataLV  وMoodle) 

دبيرخانه شورای عالي اطالع 

 رساني
12 

 13 برق منطقه ای باختر كار گروهي ؛كار تيمي 04آبان  4

 14 صنعت سامانه فردا مديريت پروژه 05شهريور  0

 15 بهار نارنج (CRM)مديريت ارتباط با مشتريان  05دی  24

 16 (شعبه آمل) پردا گستر (R&D) و توسعه تحقيق مفاهيم، تعاريف و مباني 05بهمن  0

 19 بنادر و كشتيرانيسازمان  (CRM)مديريت ارتباط با مشتريان  05اسفند  0

 10 دانشكده اقتصاد –دانشگاه تهران (R&D)مديريت تحقيق و توسعه  05آبان  24

 05خرداد  1
مديريت ارتباط با   آشنايي با ويژگي های نرم افزارهای

 (CRM)مشتريان 
 17 هتل ونوس

 28 تتا (CRM)مديريت ارتباط با مشتريان  05دی  16

 21 طاليه داران نور آفاق CRM))بازاريابي و مديريت ارتباط با مشتريان  06تير  24

 06مهر  4
در ( R&D)ضرورت، نقش و جايگاه تحقيق و توسعه 

 سازمان

شهرک علمي و تحقيقاتي 

 اصفهان
22 

 23 بندر بوشهر CRM) )باط با مشتريان مديريت ارت 06ارديبهشت  3
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 06تير  1
پارک های صنعتي، الگوی شكوفايي تحقيق و توسعه در 

 فرآيند جهاني شدن

 – R&Dهمايش بين المللي 

 اجالس سران
24 

 25 مواد غذايي محسن (CRM)مفاهيم مديريت ارتباط با مشتريان  06آبان  4

 06آبان  38
ت ارتباط با مشتريان و مديري فروش ،مباني بازاريابي

(CRM) 
 26 (MBC) مارپيچ باختر

 29 توسعه مديريت سبا آشنايي با روابط عمومي الكترونيكي 06بهمن  4

 20 سازمان بنادر و كشتيراني (R&D)مديريت تحقيق و توسعه  06اسفند  4

 27 چای ميعاد رقابت و نوسانات در بازار امروز 09ارديبهشت  1

 38 فراسان های بازاريابي نوين شيوه 09ارديبهشت  0

 09ارديبهشت  1
 چالش های عملياتي سازی

 (CRM)سيستم های مديريت ارتباط با مشتريان 

 هتل سيمرغ

همراه با آقايان دكتر احمد روستا و )

 (دكتر حسن قاسمي
31 

 32 سيم و كابل شاهين (CRM)مديريت ارتباط با مشتريان  09خرداد  2

 33 سيزان (CRM)اط با مشتريان مديريت ارتب 09تير  2

 34 شهرک صنعتي شكوهيه قم هاروشهای تهيه، تنظيم و انعقاد قرارداد 09مرداد  0

 09مرداد  36
 كرامت مشتری، تعالي سازماني

 ( CRM ،CCM،CSMبازاريابي نوين، )
 35 توليدی پرتو كوره القايي

 36 ناجا مباني مديريت پروژه 09مرداد  4

 39 سازمان بنادر و دريانوردی (CRM) و مفاهيم مديريت ارتباط با مشترياناصول  09مهر  4

 30 شهرک صنعتي شكوهيه قم روانشناسي ارتباط با مشتری 09آذر  0

 09ديماه  24
 كرامت مشتری، تعالي سازماني

 ( CRM ،CCM،CSMبازاريابي نوين، )
 37 تتا

 09ديماه  18
 كرامت مشتری، تعالي سازماني

 ( CRM،  CCM،CSMي نوين، بازارياب)
 48 نوين نت فراگير

 09آبان  24
 كرامت مشتری، تعالي سازماني

 ( CRM ،CCM،CSMبازاريابي نوين، )
 41 پرشيا مهر

 42 پست بانک ايران مهارت های فروش به سبک ايراني 09اسفند  4

68 00 

 (دوره 6)( CRM)مديريت ارتباط با مشتريان 

 (دوره 2) ...!اگر مدير مالي داشتيم

 (دوره 5)مهارت های فروش به سبک ايراني 

 (دوره 2)بازاريابي تک به تک 

 43 مهركامان توسعه فناوری

 (BICRM) مديريت ارتباط با مشتريان بانكي ايراني 00ارديبهشت  2

 پست بانک ايران

همايش مديران و روسای شعب )

 (هتل گاجره) (سراسر كشور

44 
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 45 شهرک صنعتي شكوهيه قم به سبک ايراني مهارت های فروش 00خرداد  0

 46 سازمان فضايي ايران اصول و مباني مديريت پروژه 00خرداد  4

 49 (سازمان مركزی)بيمه آسيا  مديريت امور قراردادها 00تير  4

18  00مرداد 
 كرامت مشتری، تعالي سازماني

 ( CRM ،CCM،CSMبازاريابي نوين، )
 40 سازمان منطقه آزاد قشم

 47 پست بانک ايران ارتباط موثر با مشتريان بانكي ايراني 07و  00 40

 00پاييز  40
 بانكي ابزارهای مديريت شعب

 (خالقيت، نوآوری، هوش هيجاني و مديريت زمان)
 58 پست بانک ايران

 51 زيست فناور سبز مهارت های فروش به سبک ايراني 00مهر  2

 52 تحقيقات و آموزش صنعتي (R&D)های تحقيق و توسعه هزينه و فايده در پروژه  00مهر  0

0  53 (18منطقه )شهرداری تهران  مباني خالقيت، نوآوری و كارآفريني در سازمان 00آذر 

 00آذر و دی  24
 كرامت مشتری، تعالي سازماني

 ( CRM ،CCM،CSMبازاريابي نوين، )
 54 زيست فناور سبز

 مباني مديريت پروژه 00آذر  4
 ت هالل احمرجمعي

 جمهوری اسالمي ايران
55 

 56 داروسازی جابر ابن حيان كارتيمي، كار گروهي 00دی  2

 59 هتل ونوس فروش ايراني، فروشنده ايراني 00دی  4

 50 داروسازی ايران دارو اصول و فنون مذاكره 00بهمن  2

 57 معدن كاو بازاريابي تک به تک 00بهمن  2

 68 صنايع فجر (CRM)ط با مشتريان مديريت ارتبا 00بهمن  2

 61 فاز سوم صنعت آشنايي با مفاهيم مديريت مالي 00بهمن  0

 62 بسامد (One to One)بازاريابي تک به تک  00اسفند  2

 63 اكسپوكيش كارتيمي، كار گروهي 07ارديبهشت  3

 64 شيميپژوهش و فناوری پترو فناوری( Commercialization)تجاری سازی  07خرداد  4

 07خرداد  24
 كرامت مشتری، تعالي سازماني

 ( CRM ،CCM،CSMبازاريابي نوين، )
 65 اكسپوكيش

 66 هتل ونوس مهارت های فروش به سبک ايراني 07مرداد  4

 69 كاربردی شمال-دانشگاه علمي اصول بازاريابي و فروش 07مرداد  0

 مفاهيم و شيوه های ارزش گذاری برند 07مرداد  2
رونمايي از نرم ) ابخانه مليكت

 (افزار ارزيابي برند
60 

 07آبان  32

 :شامل سمينارهای دوره مهارت های فروش

 مباني موفقيت فردی و شغلي 

 هوش هيجاني 

 67 ن توسعه فناوریمهركاما
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 خالقيت 

  مشتریارتباط با روانشناسي 

 فنون مذاكره 

 زبان بدن 

 مديريت شكايات و رضايتمندی مشتری 

 مهارت های فروش به سبک ايراني 

 98 (هتل الله)عمــاد آرا  ارتباط موثر با ايرانيان 07آذر  1

 91 مهركامان توسعه فناوری اصول انعقاد قراردادها 07آذر  4

 07آذر  32

 :دوره مهارت های فروش شامل سمينارهای

 مباني موفقيت فردی و شغلي 

  هوش هيجانيكاربردهای 

 خالقيتی كاربردها 

 روانشناسي ارتباط با مشتری 

 ذاكرهفنون م 

  زبان بدناصول 

 مديريت شكايات و رضايتمندی مشتری 

 مهارت های فروش به سبک ايراني 

 92 مهركامان توسعه فناوری

 93 مهركامان توسعه فناوری آشنايي با چالش های بيمه و ماليات 07آذر  0

 94 مهركامان توسعه فناوری برند ماندگار 07آذر  4

32 
دی و بهمن 

07 

 :شامل سمينارهای دوره مهارت های سرپرستي

 الزمات سرپرستي 

  در سرپرستي جامعه شناسي ايرانيكاربردهای 

 برنامه ريزی و اجرا 

 سازماندهي و رهبری 

 هدايت 

 انگيزش و كنترل 

 خالقيت 

 ارتباطات سازماني 

 فرآيند حل مساله 

 95 مهركامان توسعه فناوری

 07دی  32

 :دوره مهارت های سرپرستي شامل سمينارهای

 تيالزمات سرپرس 

  در سرپرستي جامعه شناسي ايرانيكاربردهای 

 برنامه ريزی و اجرا 

 سازماندهي و رهبری 

 هدايت 

 96 صنيع كــاوه



 

6 
 

 انگيزش و كنترل 

 خالقيت 

 ارتباطات سازماني 

 فرآيند حل مساله 

 99 مهركامان توسعه فناوری (BICRM)مديريت ارتباط با مشتريان بانكي ايراني  07دی  16

 90 مهركامان توسعه فناوری ی و مديريت مالي برای مديران غير ماليحسابدار 07بهمن  16

 97 تهران 18شهرداری منطقه  فنون غرفه داری 07اسفند  3

 08 تهران 17شهرداری منطقه  فنون غرفه داری 07اسفند  3

 01 تلدا حسابداری و مديريت مالي برای مديران غير مالي 07بهمن  16

 02 مهركامان توسعه فناوری یفنون غرفه دار 07بهمن  3

 03 تهران 2شهرداری منطقه  فنون غرفه داری 07اسفند  3

 07اسفند  0
 (R&D)بهره ور سازی تحقيق و توسعه 

 در صنايع بانكي و بيمه ای
 04 مهركامان توسعه فناوری

 05 مهركامان توسعه فناوری (BICRM)مديريت ارتباط با مشتريان بانكي ايراني  07اسفند  16

 78فروردين  16
زبان بدن، فنون مذاكره، مديريت رضايت و شكايات 

 مشتريان و روانشناسي ارتباط با مشتری
 06 بيمه سامان

 09 سامان تجهيز مهارت های فروش به سبک ايراني 78فروردين  4

 00 تهران 2شهرداری منطقه  بازاريابي و فروش تركيبي؛ الزامات موفقيت در ايران 78خرداد  2

 07 بانک تجارت رفتار با مشتريان بانكي ايراني 78تير  0

 78تير  0
 راهكارهای توسعه بازار بانكداری الكترونيكي

(eBanking Marketing) 
 78 مهركامان توسعه فناوری

 78شهريور  0
 راهكارهای توسعه بازار بانكداری الكترونيكي

(eBanking Marketing )«ويژه پرسنل ستاد» 
 71 وسعه فناوریمهركامان ت

 72 (شهركرد)بانک تجارت  رفتار با مشتريان بانكي ايراني 78مهر  4

 73 مهركامان توسعه فناوری در صنايع بانک و بيمه( Data Mining)داده كاوی  78مهر  0

 74 مهركامان توسعه فناوری مهارت های فروش به سبک ايراني 78مهر  4

38 
مهر، آبان و 

 78آذر 

در صنعت احداث  ( R&D)ق و توسعه مديريت تحقي

 (MBAويژه دانشجويان )
 75 تحقيق و توسعه صنعت احداث

 76 (شهركرد)بانک تجارت  اصول و فنون مذاكره و ارتباطات 78آبان  4

 79 مهركامان توسعه فناوری (BICRM)مديريت ارتباط با مشتريان بانكي ايراني  78آبان  16

 70 (شهرری)بانک تجارت  انكي ايرانيرفتار با مشتريان ب 78آبان  4

 78آبان  1
Rail Customer Satisfaction Based on Cultural 

Theories 

 سيزدهمين كنفرانس

بين المللي حمل و نقل ريلي 

 ايران

77 
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 188 (تهران)بانک تجارت  رفتار با مشتريان بانكي ايراني 78آبان  4

 78آبان  4
 اری الكترونيكيراهكارهای توسعه بازار در بانكد

(eBanking Marketing )«ويژه پرسنل صف» 
 181 (شهرری)بانک تجارت 

 182 مهركامان توسعه فناوری (Data Mining)اصول، مباني و كاربردهای داده كاوی  78آبان  24

 شناسايي گروه های مشتريان 78آذر  4
 بانک تجارت

 (شمال غرب تهران)
183 

 78آذر  0
 دها و راهكارهای بيمه و مالياتاصول انعقاد قراردا

 (دوره 2تكرار در )
 184 مهركامان توسعه فناوری

 185 مهركامان توسعه فناوری ويژگي ها و مهارت های روسای نمونه شعب بانكي 78آذر  0

 Rail Customer Satisfaction Based on Cultural Theories 78آذر  1
Antwerp University 

(Belgium) 
186 

 ترويج و آموزش خدمات سنتي و الكترونيكي بانكي 78 آذر 4
 بانک تجارت

 (شمال غرب تهران)
189 

 78آذر  0
 رفتار موثر، بازخورد مطلوب

 «ويژه حراست و بازرسي سازمان ها » 
 180 مهركامان توسعه فناوری

 187 مهركامان توسعه فناوری خود اشتغالي در هنــــر 78آذر  0

 78آذر  0
 ر، جذب و حفظ بيمار، افزايش درآمدپزشک ماندگا

 (دوره 2تكرار در )
 118 مهركامان توسعه فناوری

 78آذر  4
 مكانيزم های بازاريابي خدمات بانكي الكترونيكي

(eBanking Marketing) 

 بانک تجارت

 (شمال غرب تهران)
111 

 112 مهركامان توسعه فناوری فنون مذاكره فروش تلفني 78آذر  0

 78دی  4

 كارهای توسعه بازار در بانكداری الكترونيكيراه

(eBanking Marketing )« ويژه پرسنل صف » 

 (دوره 2تكرار در )

 112 (كرج)بانک تجارت 

 78دی  0
 راهكارهای توسعه بازار در بانكداری الكترونيكي

(eBanking Marketing )«ويژه پرسنل ستاد» 
 113 مهركامان توسعه فناوری

 114 مهركامان توسعه فناوری (Data Mining)باني و كاربردهای داده كاوی اصول، م 78دی  16

 115 مهركامان توسعه فناوری توانمندسازی وكال، مزيتي ماندگــار 78دی  0

 116 مهركامان توسعه فناوری فروش صنفي و فروشگاهــي 78دی  0

 119 كامان توسعه فناوریمهر شكوفايي خالقيت، نوآوری و كارآفريني در بانک و بيمه 78دی  0

 110 مهركامان توسعه فناوری در كسب و كار( EQ)كاربردهای هوش هيجاني 78بهمن  4

 117 مهركامان توسعه فناوری (R&D)بهره ور سازی تحقيق و توسعه  78بهمن  24

4  78بهمن 
كاربردهای جامعه شناسي ايراني در توسعه خدمات 

 دندانپزشكــي
 128 دانشگاه شهيد بهشتي



 

0 
 

1  121 درمانگاه امام علي مباني بازاريابي خدمات درمانــي 78بهمن 

 فنون و مهارت های غرفه داری 78اسفند  4
ستاد امور بانوان )بوستان واليت 

 (شهرداری تهران -
122 

 123 (غرب تهران)بانک تجارت  مديريت گروه های مختلف مشتريان 78اسفند  4

 124 (استان سمنان)بانک تجارت  مختلف مشتريانمديريت گروه های  78اسفند  4

 (R&D)بهره ور سازی تحقيق و توسعه 71ارديبهشت  12
ستاد نانو )موسسه فناوری تا بازار 

 (رياست جمهوری
125 

 فنون و مهارت های غرفه داری 71ارديبهشت  2
 شهرداری تهران

 (ستاد امور بانوان)
126 

15 
تير و مرداد 

71 

ويژه )و طراحي مدل كسب و كار مباني كارآفريني 

 (MBAدانشجويان 
 129 تحقيق و توسعه صنعت احداث

 71تير  16

 :ارائه سمينارهای تخصصي

 راهكارهای توسعه بازار در بانكداری الكترونيكي 

(eBanking Marketing )« ويژه پرسنل صف » 

 اسالمي -فنون مذاكره ايراني 

  در مديريت  جامعه شناسي ايرانيكاربردهای

 مشتريان بانكي

 120 (خراسان شمالي)بانک تجارت 

 127 مهركامان توسعه فناوری اصول مذاكره و فروش تلفني 71مرداد  2

 138 مهركامان توسعه فناوری اسالمي-اصول و فنون مذاكره ايراني 71مهر  2

 71مهر  1
روش های شناسايي، جذب و حفظ مشتريان ارزشمند 

 و شعبه بانكي در سطوح ستاد، سرپرستي

چهارمين كنفرانس بازاريابي 

سالن همايش های صدا و )بانكي 

 (سيما

131 

40 
مهر تا بهمن 

71 

 :ارائه سمينارهای تخصصي

 مهارت های زبان بدن و رفتار مطلوب 

 مهارت های تقويت هوش هيجاني(EQ) 

 مديريت زمان و پرورش خالقيت 

 تبليغات و طراحي دكوراسيون 

 انيمهارت های فروش به سبک اير 

  در غرفه داری جامعه شناسي ايرانيكاربردهای 

 مديريت مالي و حسابداری 

 مديريت خريد 

 مهارت های فروش تلفني 

 مديريت رضايت و شكايات مشتريان 

 شهرداری تهران

 (ستاد امور بانوان)

 (نفره 58سه دوره متوالي )

132 

 133 مهركامان توسعه فناوری اصول انعقاد قراردادها 71آبان  2
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 134 مهركامان توسعه فناوری فروش به سبک ايراني مهارت های 71آذر  2

 135 (اصفهان)هلدينگ تكادو  (R&D)مديريت تحقيق و توسعه  71آذر  0

 اقتصاد در خانواده ايراني 71بهمن  2
مركز دندانپزشكي امام 

 136 ناجا(ع)علي

 71بهمن  2

با  در ايران( R&D)چالش های تحقيق و توسعه 

 :یمحورها

 مديريت منابع انساني دانش محور

  سازماندهي تحقيق و توسعه(R&D)

 پروژه های تحقيق و توسعه امكانسنجي (R&D)

  پروژه های تحقيق و توسعهمديريت

  برون سپاری پروژه های تحقيق و توسعه(R&D)

  بازاريابي محصوالت تحقيق و توسعه(R&D) 

اجالس مديران تحقيق، نخستين 

توسعه و فناوری

 لسالن همايش های هت)

 (المپيک

139 

 (CRM) مديريت ارتباط با مشتريان 71بهمن  0
سازمان مديريت صنعتي استان 

 هرمزگان
130 

 137 فرهنگسرای ارسباران پاكبانان جوان شهر 71اسفند  1

64 
ارديبهشت و 

 72خرداد 
 148 زيرساختارتباطات  خالقيت، نوآوری و ريسک پذيری

 141 پارک علم و فناوری همدان (BP)ين طرح كسب و كارتدو 72ارديبهشت  16

 72ارديبهشت  16

سطح  – (R&D) مديريت تحقيق و توسعهدوره 

 :شامل سمينارهای مقدماتي

  ضرورت ها، نقش ها و جايگاه تحقيق و توسعه در

 سازمان

 مديريت منابع انساني دانش بنيان 

  سازماندهي واحدهای تحقيق و توسعه(R&D)

دانشگاه صنعتي اهي جهاد دانشگ

 شريف
142 

16  72تيرماه 

 سطح - (R&D) مديريت تحقيق و توسعهدوره 

 :شامل سمينارهای متوسطه

  بازاريابي و تحقيق و توسعه(R&D) 

 تحقيق و توسعه  یمديريت پروژه ها(R&D) 

  استراتژی ها و ابزارهای تحقيق و توسعه(R&D) 

 143 دانشگاه علوم اقتصادی

 144 انجمن قالبسازان ايران به سبک ايراني فروش 72تيرماه  1

 مهارت های فروشندگي صنفي 72مردادماه  2
ستاد توانمندسازی شهرداری 

 تهران
145 

 146 صنعتي شريف جهاد دانشگاهي ويژگي ها و مهارت های روسای نمونه شعب بانک 72مردادماه  0

سطح  - (R&D) مديريت تحقيق و توسعهدوره  72شهريورماه  24  149 جهاد دانشگاهي صنعتي شريف
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 :شامل سمينارهای پيشرفته

  برون سپاری(Outsourcing )پروژه های تحقيقاتي 

  امكــان ســنجي(Feasibility Study ) پــروژه هــای

 تحقيق و توسعه

  ــازی  مفـــــاهيم و فرآينـــــدهای تجـــــاری ســـ

(Commercialization) 

 «مطب داری به رسم ايرانيان»سخنراني  72مهرماه  1

مين كنگره دندانپزشكي هفت

سالن  -نيروهای مسلح 

 های صدا وسيما همايش

140 

 72مهرماه  6

 :ارائه سمينارهای تخصصي

 فروش به سبک ايراني 

  در فروش جامعه شناسي ايرانيكاربردهای 

شركت خدمات انفورماتيک نوين 

 كيش
147 

 (NPIM) محصول جديد مديريت نوآوری و توسعه 72مهرماه  0
( R&D) و توسعه انجمن تحقيق

 صنايع و معادن
158 

 72آبان ماه  16
در صنايع بانک  محصول جديد سعهمديريت نوآوری و تو

 و بيمه
 151 جهاد دانشگاهي صنعتي شريف

 72آبان ماه  15

 :ارائه سمينارهای تخصصي

 مباني بازاريابي

 مفاهيم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)

  مشتريان شكاياتمفاهيم مديريت (CCM)

  مشتريان رضايتمندیمفاهيم مديريت (CSM)

 (صادرات) مباني بازاريابي بين المللي 

شركت خدمات انفورماتيک نوين 

 كيش
152 

 153 سومين كنفرانس مديريت هزينه نـــوآوری در مديريت هــــزينه 72دی ماه  1

انجمن مراكز تحقيق و توسعه مديريت تحقيق و توسعه 72دی ماه  0 154 

 155 مدرسه نظام مافي كاربردهــای خالقــيت برای معلمــان 72آذر و دی  3

 72آذر  5/9

 :ارائه سمينارهای تخصصي

 مهارت های زبان بدن 

 روانشناسي ارتباط با مشتريان 

 اصول و فنون مذاكره 

 فنون مذاكره تلفني 

 156 خدمات انفورماتيک نوين كيش

 159 نخستين كنفرانس پولي و بانكي استقرار نظام مديريت نوآوری در بانک های ايران 72بهمن  1

28 
تا  72آذر 

 73رديبهشت ا

 :ارائه سمينارهای تخصصي

 مهارت های زبان بدن و رفتار مطلوب 

 مهارت های تقويت هوش هيجاني(EQ) 

 شهرداری تهران

 (ستاد امور بانوان)
 

http://www.cmnc.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://www.cmnc.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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 مديريت زمان و پرورش خالقيت 

 تبليغات و طراحي دكوراسيون 

 مهارت های فروش به سبک ايراني 

  در غرفه داری جامعه شناسي ايرانيكاربردهای 

 مديريت مالي و حسابداری 

 مديريت خريد 

 مهارت های فروش تلفني 

 مديريت رضايت و شكايات مشتريان 

 «در سازمان نظام مديريت نوآوری استقـرار»سخنراني  72بهمن  1

اجالس مديران تحقيق، دومين 

توسعه و فناوری

دانشگاه سالن همايش های )

 (شهيد بهشتي

150 

 157 مركز رشد دانشگاه تبريز فناوریقيمت گذاری  72اسفند  0

 73ارديبهشت  6

 :ارائه سمينارهای تخصصي

 برند ماندگار 

 مباني تبليغات 

 168 خدمات انفورماتيک نوين كيش

 73خرداد  16

 يکسطح  – (R&D) مديريت تحقيق و توسعهدوره 

 :شامل سمينارهای

  ضرورت ها، نقش ها و جايگاه تحقيق و توسعه در

 سازمان

 نساني دانش بنيانمديريت منابع ا 

  سازماندهي واحدهای تحقيق و توسعه(R&D)

 161 جهاد دانشگاهي صنعتي شريف

 73خرداد  16

 :سمينارهای شامل سطح يک - مديريت فناوریدوره 

 مفاهيم مالكيت معنوی و فناوری

 يت فناوری و مباحث راهبردی مرتبطباني مديرم 

 مباني و فرآيندهای انتقال فناوری 

 162 ديريت فدائي منشتوسعه م مركز

 73خرداد  16
 مديريت نوآوری و توسعه محصول جديد

 (ويژه صنايع بانكي) 
 163 توسعه مديريت فدائي منشمركز 

 73تير  24

 دوسطح  – (R&D) مديريت تحقيق و توسعهدوره 

 :شمال سمينارهای

 امكان سنجيپروژه های تحقيق و توسعه

 بازاريابي در تحقيق و توسعه و فناوری

 ها و ابزارهای تحقيق و توسعه استراتژی

 مديريت پروژه های تحقيق و توسعه 

 164 توسعه مديريت فدائي منش مركز

مديريت و بهره ورسازی تحقيق و »آموزشي های دوره  73تير  00  165 مجتمع مس سرچشمه



 

12 
 

 :سمينارهای شامل «مديريت فناوری»و « توسعه

 ها و جايگاه تحقيق و توسعه در  ضرورت ها، نقش

سازمان

 نابع انساني دانش بنيانمديريت م

 سازماندهي واحدهای تحقيق و توسعه

 امكان سنجيپروژه های تحقيق و توسعه

 بازاريابي در تحقيق و توسعه و فناوری

 ها و ابزارهای تحقيق و توسعه استراتژی

 مديريت پروژه های تحقيق و توسعه

 تجاری سازی، تبديل علم به ثروت

 عهبرون سپاری پروژه های تحقيق و توس 

 مفاهيم مالكيت معنوی و فناوری

 يت فناوری و مباحث راهبردی مرتبطمباني مدير 

 مباني و فرآيندهای انتقال فناوری 

 اصول مذاكره در انتقال فناوری

  فناوریقيمت گذاری 

 قراردادهای انتقال فناوری 

 73مرداد  2
ضرورت ها و نقش های تحقيق، توسعه، فناوری و 

 ری در سازماننوآو
 166 آباد راهان پارس

 73مرداد  16

 سهسطح  – (R&D) مديريت تحقيق و توسعهدوره 

 :شامل سمينارهای

 تجاری سازی، تبديل علم به ثروت

 برون سپاری پروژه های تحقيق و توسعه 

 169 توسعه مديريت فدائي منش مركز

 73مرداد  4
 ويژه دفاتر آژانس های «مديريت ماهرانه ايراني»

 مسافرتي
 160 توسعه مديريت فدائي منش مركز

 73شهريور  16

 :سمينارهای دوره مديريت فناوری بخش دو شامل

 اصول مذاكره در انتقال فناوری

 قيمت گذاری دانش فني 

 قراردادهای انتقال فناوری 

 167 توسعه مديريت فدائي منش مركز

 198 ت فدائي منشتوسعه مديري مركز نوآوری در تحقيق و توسعه 73شهريور  0

 191 توسعه مديريت فدائي منش مركز صنايع غذايينوآوری در  73شهريور  0

 73آبان  32

:ارائه سمينارهای

  كاربردهای داده كاوی(Data Mining)

 مديريت نوآوری و توسعه محصول جديد 

 192 مجتمع مس سرچشمه

 193 شاتلشركت  (R&D)مباني مديريت تحقيق و توسعه  73آذر  4
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 194 شركت پتروشيمي مارون در سازمان( R&D) جايگاه تحقيق و توسعه 73آذر  2

 نوآوری در صنعت سيمان 73دی  1
كنترل  همايش ملي سيمان،

 كيفيت و مديريت بازار
195 

 196 بنياد ملي مبنا فناوریارزش گذاری  73دی  6

 199 اتاق بازرگاني ايران مديريت موثر در ايران 73دی  3

 73بهمن  3
 مذاكره و ارتباط با ايرانيان

 (با رويكرد مديريت در جامعه اداری)
 190 اتاق بازرگاني ايران

 73بهمن  1

:سمينارهایارائه 

 چالش های انتقال فناوری در ايران

  چالش ها و راهكارهای انتقال فناوری در مراكز علمي

 و پژوهشي

سومين اجالس مديران تحقيق، 

 توسعه و فناوری
197 

 108 شركت زيست فرآيند پارس ازاريابي و فروش محصوالت فناورانهب 73اسفند  1

 101 جهاد دانشگاهي صنعتي شريف روزه بازاريابي و فروش به رسم ايرانيان 5همايش  74ارديبهشت  48

 102 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک ری سازی دستاوردهای پژوهشگاه مهندسي ژنتيکتجا 74ارديبهشت  0

 74تير  32

 :سمينارهای مديريت فناوری شاملدوره 

 اصول مذاكره در انتقال فناوری

 قيمت گذاری دانش فني

 قراردادهای انتقال فناوری

 مفاهيم مالكيت معنوی و فناوری

 يت فناوری و مباحث راهبردی مرتبطمباني مدير

 قال فناوریمباني و فرآيندهای انت 

 103 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک

 104 سالن همايش های نيايش های كنترل و بازگشت مشتری شاصول و رو 74مهر  1

 105 سيمان دشتستان نوآوری در مدل های كسب و كار صنعت سيمان 74آبان  2

 106 جهاد دانشگاهي صنعتي شريف استقرار و بهسازی نظام تحقيق و توسعه 74آذر  24

 BICRM مديريت ارتباط با مشتريان بانكي ايراني 74دی  16
ز همايش های ولنجک بانک مرك

 رفاه
109 

 100 جهاد دانشگاهي صنعتي شريف (NPIM) ديريت نوآوری در توسعه محصول جديدم 74دی  16

 چالش های كسب و كارهای استارت آپي 74بهمن  1

استارت آپ ويكند

Startup Weekend

مركز آموزش علمي كاربردی 

 خانه كارگر تهران

107 

 74اسفند  32

بخش اول و دوم شامل  -يريت فناوری دوره مد

 :سمينارهای

 اصول مذاكره در انتقال فناوری

 178 دانشگاه سيستان و بلوچستان
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 قيمت گذاری دانش فني

 قراردادهای انتقال فناوری

 مفاهيم مالكيت معنوی و فناوری

 يت فناوری و مباحث راهبردی مرتبطمباني مدير

 قال فناوریمباني و فرآيندهای انت 

 171 پارک علم و فناوری گلستان تحقيق و توسعه كاربردی 74فند اس 0

 فروش به سبک ايراني 75فروردين  3
نماينده )شركت ايرتمپ 

 (محصوالت فرولي ايتاليا
172 

 خدمات پس از فروش يژه پرسنلوبا مشتريان رفتار  75خرداد  3
نماينده )شركت ايرتمپ 

 (محصوالت فرولي ايتاليا
173 

288 
 و مرداد ،يرت

 75 هريورش

دوره آموزشي ويژه سرپرستان و كارشناسان برگزاری 

 :شامل سمينارهای فروش

 يرانيا يجامعه شناس ياصول و مبان 

 انيمشتر تيرضا تيريمد (CSM) 

 انيمشتر اتيشكا تيريمد (CCM) 

 اصول انعقاد و انواع قراردادها 

 تيريدر مد يرانيا يجامعه شناس یكاربردها 

 پرسنل

 يميكارت یكاربردها (Team Work )يو كارگروه 

(Group Work) 

 سازمان ييدر شكوفا تيخالق یكاربردها 

 انيارتباط با مشتر تيريمد ميبا مفاه ييآشنا 

(CRM) 

 خشم، ) جاناتيه تيريمد یكاربردها و راهكارها

 در فروش...( استرس و

 174 عظيم خودروشركت 

 75مهر  56

مديريت و بهره ورسازی »آموزشي های دوره برگزاری 

 :سمينارهای شامل« تحقيق و توسعه

  هـا و جايگـاه تحقيـق و توسـعه در      ضرورت ها، نقـش

سازمان

 نابع انساني دانش بنيانمديريت م

 سازماندهي واحدهای تحقيق و توسعه

 امكان سنجيپروژه های تحقيق و توسعه

 بازاريابي در تحقيق و توسعه و فناوری

 ها و ابزارهای تحقيق و توسعه استراتژی

 مديريت پروژه های تحقيق و توسعه

 175 كارونپتروشيمي 
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 تجاری سازی، تبديل علم به ثروت

 عهبرون سپاری پروژه های تحقيق و توس 

 «مقدمات فناوری و تجاری سازی»سمينار  75 آبان 2
موسسه پژوهشي علوم فناوری 

 رنگ و پوشش
176 
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 * یبهسـازی سازمانپروژه های ی و مدیریتهای مشاوره * 

ف
ردی

 

 عنوان فعاليت مشتری سازماننوان ع

زمينه 

/ فعاليت

 صنعت

 موضوع

 استراتژی فرهنگي برنامه ريزی استراتژيک آفاق موسسه طاليه داران نور 1

 صنايع چوبي بهار نارنجشركت  2

، (CRM)استقرار سيستم مديريت ارتباط با مشتريان

طراحي نظامنامه تبليغات و اعطای نمايندگي های 

 فروش

چوب و 

 مبلمان
 بازاريابي

 سازماندهي لكترونيکا ساختار و سازمانمجدد طراحي  تتاشركت  3

4 
تحليل سامانه های ارتباطي شركت 

 (تلسا)
 سازماندهي مخابرات (BPR)اجرای مهندسي مجدد فرآيندها 

5 
مركز تحقيقات الكترونيک و 

 مخابرات پارس

ی ساختار سازماني و نظام مديريت پروژه هاتبيين 

 (R&D)تحقيق و توسعه 
 مخابرات

تحقيق و 

 توسعه

 لكترونيکا و توسعه طراحي نظام مديريت پروژه های تحقيق تتاشركت  6
مديريت 

 پروژه

 شهر تهران( Call Center)مركز تماس  RFPتهيه  فناوری اطالعات شهرداری تهران 9
فناوری 

 اطالعات

فناوری 

 اطالعات

 مخابرات R&Dپيشنهاد طراحي ساختار تشكيالتي واحد  كياتلشركت  0
تحقيق و 

 توسعه

 بازاريابي الكترونيک تمشاوره فروش محصوال صنعت سامانه فرداشركت  7

 بنادر و كشتيراني ايرانسازمان  18
و برآورد زمان و هزينه پروژه مديريت  RFPتهيه 

 بندر بوشهر( CRM)ارتباط با مشتريان 
 زاريابيبا حمل و نقل

 تتاشركت  11
، تدوين استراتژی و برنامه يابيتحقيقات بازار

 بازاريابي
 بازاريابي لكترونيکا

 طراحي برنامه بازاريابي و استراتژی فروش پارت پوشش سازه ايرانيانشركت  12
دكوراسيون 

 داخلي
 بازاريابي

 بازاريابي خودرو صنايع طراحي برنامه بازاريابي و ارتباط با مشتريان فتحشركت  13

 بازاريابي معماری بازار توسعه مشاوره طرح پايدار خشتشركت  14

 توسعه بازار مشاوره آهنگ دانش آفرينشركت  15
 اتتجهيز

 آزمايشگاه
 بازاريابي

 بازاريابي خودرو صنايع توسعه بازار مشاوره صدرا صنعت سديدشركت  16

 (PWP)پتروجوش پيشرو شركت  19
كشورهای مالزی و در  يابي خارجيتحقيقات بازار

 با هدف صادرات محصولاندونزی 
 نفت و گاز

 بازاريابي

 خارجي
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 بازاريابي فرهنگي (CRM)طراحي سيستم ارتباط با مخاطبين  ستاد مركزی راهيان نور 10

 بازاريابي پتروشيمي برنامه ريزی بازاريابيدر  مشاوره سپيدار پالستيک امروزشركت  17

 اختمانس آسانسور راه اندازی كسب و كار مشاوره حقيقيخص ش 28
طرح كسب 

 و كار

 (MBC)مارپيچ باختر شركت  21

طراحي ساختار و برنامه بازاريابي در استقرار واحد 

و نظام مديريت  بازاريابي و فروش و تيم سازی

 (CRM)ارتباط با مشتريان 

 صنايع خودرو

بازاريابي و 

منابع 

 انساني

 فوالد (R&D)تحقيق و توسعه مدير  و گزينش ارزيابي ذوب آهن اصفهانشركت  22
تحقيق و 

 توسعه

 بازاريابي وكالت و تبليغات طراحي نظام بازاريابي كارآفرين مهر ماهانشركت  23

24 
 توليدی پرتو كوره القاييشركت 

 (تپكا)

و نظام  يابيبازاراقتضايي طراحي برنامه و استراتژی 

 (CRM)مديريت ارتباط با مشتريان 
 بازاريابي ماشين سازی

 سازمان بنادر و دريانوردی 25

 ت بازاريابي وتحقيقا

طراحي و تدوين گام های استقرار سيستم مديريت 

مديريت شكايات  ،(CRM)ارتباط با مشتريان 

مديريت رضايتمندی  ،(CCM) مشتريان

  CRMو سند راهبردی( CSM)مشتريان

 بازاريابي حمل و نقل

 پرشيا مهرشركت  26
 سازماندهي مجدد و طراحي سيستم مديريت

 يم سازیو ت (CRM) ارتباط با مشتريان

مهندسي 

 پزشكي

بازاريابي و 

 سازماندهي

و منابع 

 انساني

 بازاريابي حمل و نقل طرح محتوا، سيستم اطالع رساني و تبليغات (ره)بندر امام خميني  29

 پرشيا مهرشركت  20
مجموعه اقامتي،  (FS)امكانسنجي تهيه طرح 

 (Medical Checkup Center) تفريحي و سالمت

مهندسي 

 پزشكي

طرح كسب 

 و كار

27 
 توليدی پرتوكوره القاييشركت 

 (تپكا)
 ماشين سازی ريخته گری فوالد( FS)تهيه طرح امكانسنجي 

طرح كسب 

 و كار

 (برند مشكاد) نهاوند كامشيرشركت  38
سازماندهي، شرح وظايف، ساختار )بهسازی سازماني 

 ...(سازماني، گردش كار و 
 سازماندهي صنايع غذايي

 معماری آموزشگاه معماری كسب و كار طراحي مدل طرح پايدار خشتشركت  31
طرح كسب 

 و كار

 آباديس طبشركت  32
 مشاوره ارزيابي و انتخاب

 (CRM)نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان  

مهندسي 

 پزشكي
 بازاريابي

 و اداری ماليمجدد مديريت مهندسي  پرشيا مهرشركت  33
مهندسي 

 پزشكي
 مالي
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 رسا اليقشركت  34
و بازاريابي  و كارمشاوره در بهسازی مديريت كسب 

 و تيم سازی
 صنايع خودرو

 سازماندهي

بازايابي و 

منابع 

 انساني

 شخص حقيقي 35
آرايشگاه  (FS)امكانسنجي راه اندازی كسب و كار 

 كودک

 -آرايشي

 بهداشتي

طرح كسب 

 و كار

36 
توليدی پرتوكوره القايي شركت 

 (تپكا)
 مالي ماشين سازی و اداری ماليمجدد مديريت مهندسي 

 يست فناور سبززشركت  39

 تحقيقات بازاريابي و

طراحي سيستم مديريت ارتباط با مشتريان 

(CRM) مديريت شكايات مشتريان ،(CCM )و 

 (CSM)مديريت رضايتمندی مشتريان

 بازاريابي كشاورزی

 و اداری ماليمجدد مديريت مهندسي  فاز سوم صنعتشركت  30
فناوری 

 اطالعات
 مالي

 اكسپو كيششركت  37

ازماندهي، شرح وظايف، ساختار س)بهسازی سازماني 

سيستم طراحي و ...( سازماني، گردش كار و 

 انگيزشي و حقوق و دستمزد

مجری 

 نمايشگاهي

 سازماندهي

و منابع 

 انساني

 و تبليغات طراحي نظام بازاريابي پليمرهای تجزيه پذير فرداشركت  48
ظروف تجزيه 

 پذير
 بازاريابي

 استراتژی صنايع غذايي نامه استراتژيکطراحي بر (برند مشكاد) كامشير نهاوندشركت  41

 دكتر دهقاندندانپزشكي مطب  42
و اجرای  ارتباط با مشتريان طراحي نظام بازاريابي،

 (BPR)مهندسي مجدد فرآيندها 
 پزشكي

سازماندهي

 بازاريابي/ 

 سازمان مديريت صنعتي 43

طراحي سيستم مديريت ارتباط نظارت و مشاوره در 

مشتريان  ، مديريت شكايات(CRM)با مشتريان 

(CCM )مديريت رضايتمندی مشتريان و(CSM) 

مشاوره و 

آموزش 

 مديريت

 بازاريابي

 تلدالنت ترمز شركت  44
تحقيقات بازاريابي، طراحي استراتژی بازار و برنامه 

 عملياتي بازاريابي
 بازاريابي خودرو

 نوين سازان تهرانشركت  45
تركيه     WIN 2012انجام مذاكرات در نمايشگاه 

 اتصادربا هدف 
 خودرو

بازاريابي 

 خارجي

 ساتراپ پارت ستونشركت  46

( Feasibility Study)مطالعات امكان سنجي طرح 

در سه بخش بازار،  كارخانه توليد سنگ های تزييني

 اقتصادی-فني و مالي

سنگ های 

 تزييني

طرح كسب 

 و كار

 ساتراپ پارت ستونشركت  49
  تركيه Marble 2012انجام مذاكرات در نمايشگاه 

 صادراتبا هدف 

سنگ های 

 تزييني

بازاريابي 

 خارجي

معماری فناوری طراحي و تدوين معماری »مديريت فني تيم پروژه  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 40
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 :شامل اسناد «سازماني

 ب كسب و كاروضع موجود و مطلو (Business) 

 ب سرويس هاوضع موجود و مطلو (Services) 

 ب داده هاوضع موجود و مطلو (Data) 

 ب فناورید و مطلووضع موجو (Technology) 

 اواب فوضع موجود و مطلو 

 مديريت (ITIL )و راهبردهای فاوا  

  تحليل استراتژيک(Strategic Analysis) 

 برنامه گذار (Transition Plan) 

 سازماني اطالعات

 شركت امن پرداز 47
همراهي با تيم مذاكره كننده تجاری در كشور 

 تركيه

فناوری 

 طالعاتا

 بازاريابي

 خارجي

 نهاد رياست جمهوری 58
مطالعه استانداردها و    » مديريت فني تيم پروژه 

 «( eGIF)دولت ها الكترونيكي قالب های تبادل 
 نهاد دولتي

دولت 

 الكترونيک

 (Cover Sun)شركت كاورسان  51
 بهسازی مديريتي سازمان

 (با تمركز بر توسعه بازار و فروش) 

دكوراسيون 

 داخلي
 بازاريابي

52 
خدمات انفورماتيک نوين شركت 

 كيش
 ...(تيم سازی و )استقرار واحد بازاريابي و فروش 

فناوری 

 اطالعات

و  بازاريابي

منابع 

 انساني

53 
خدمات انفورماتيک نوين شركت 

 كيش

 تحقيقات بازاريابي خارجي و

 15مطالعات امكان سنجي صادرات محصول به 

 كشور اطراف ايران

فناوری 

 اتاطالع

بازاريابي 

 خارجي

 ارتباطات زيرساختشركت  54

طراحي و اجرای بسته ارتقاء شايستگي خالقيت 

 :ريسک پذيری كاركنان شامل

  اجرای سه اردوی خالقيت در محيط های

 طبيعي

  جلسات تعاملي )اجرای نه جلسه مجمع همراهان

 (حل تمرين و هم انديشي

  مركز آتش نشاني، )برگزاری سه بازديد خالقيت

 (ه كوزه گری و شركت توليدیكارگا

 برگزاری سه مالقات با افراد خاص 

فناوری 

 اطالعات
 خالقيت

 بازاريابي پزشكي بهســازی مديريتي مطب دندانپزشــكي اورنگ دكتر مطب دندانپزشكي 55

 پزشكي مشاوره بهسازی سازماني و بازاريابي محصوالت نويد طب ماهانشركت  56
 بازاريابي و

 سازماندهي 

 يادگيری رها خانه 59
پروژه فرهنگي در  (FS)تدوين طرح امكان سنجي

 حوزه كودک
 فرهنگي

طرح كسب 

 و كار



 

28 
 

 شخص حقيقي  50
 گذاری كارخانه فرآورده های گوشتي ارزش 

  (سوسيس و كالباس)
 صنايع غذايي

طرح 

 توجيهي

 شركت مهرتاش سپاهان 57
های  پروژهو مستندسازی طراحي نظام نامه مديريت 

 وسعهتحقيق و ت
 صنايع نفت

تحقيق و 

 توسعه

 خودرو بهسازی نظام مديريت كسب و كار شركت بازرگاني حقيقي 68

بهسازی 

و  مديريتي

 مالي

61 
پژوهشگاه مهندسي ژنتيک و زيست 

 فناوری

مركز ( Business Model)طراحي مدل كسب و كار 

 توسعه فناوری
 سازماندهي بيوتكنولوژی

 بهسازی مديريت كسب و كار فروشگاه های برادران رضايي 62
لوازم 

 بهداشتي

بهسازی 

مديريتي و 

 مالي

 فرهنگي طراحي نظامنامه مشاركت های فناورانه مبنا تعالي و فرهنگ بنياد ملي 63
مديريت 

 فناوری

 آمور استونشركت  64
 مذاكره تجاری صادرات سنگ در نمايشگاه

 2815ازمير تركيه  

های  سنگ

 تزييني
 صادرات

65 
و  پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک

 زيست فناوری
 بيوتكنولوژی قيمت گذاری فناوری هورمون رشد

مديريت 

 فناوری

 زيست فناور سبزشركت  64
مذاكره تجاری صادرات كود زيستي در نمايشگاه 

 2815باكو 
 صادرات بيوتكنولوژی

 آمور استونشركت  65
 مذاكره تجاری صادرات سنگ در نمايشگاه 

 2815دبي 

های  سنگ

 تزييني
 صادرات

 بيوتكنولوژی هسازی نظام بازاريابي و فروشمشاوره ب زيست فناور سبزشركت  66
بازاريابي و 

 فروش

 مشاوره بهسازی نظام بازاريابي و فروش دياليز تجهيزشركت  69
تجهيزات 

 پزشكي

بازاريابي و 

 فروش

 تحليل مالي و اقتصادی طرح راه اندازی مركز دياليز دياليز تجهيزشركت  60
تجهيزات 

 پزشكي

طرح 

 توجيهي

 كارگران بانک رفاه 67
نظام مديريت ارتباط با  انسنجي استقرارمطالعات امك

 (CRM)مشتريان 
 بازاريابي بانک و بيمه

 دانشگاه سيستان و بلوچستان 98
ايجاد ( Business Plan)طرح كسب و كار تدوين 

 كارخانه توليد دمنوش گياهي
 دانشگاه

طرح 

 توجيهي

91 
ارزيابي و ارتقای شايستگي مركز 

 يسازمان مديريت صنعت -مديران
 خالقيت آموزش مديرانطراحي بسته توانمندسازی خالقيت 
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 (ستاد امور بانوان)شهرداری تهران  92
 طراحي سيستم استعداديابي و توانمندسازی شغلي

 (نفر مخاطب 388 اجرا با)
 سازمان شهرداری

 دياليز تجهيزشركت  93
واردات  (Business Plan) دوين طرح كسب و كارت

 كيت های تشخيص سرطان

تجهيزات 

 پزشكي

طرح 

 يهيتوج

 بازاريابي عكاسي و توسعه بازاركسب و كار مديريت  بهسازیمشاوره  عكس كودک آسمانآتليه  94

 سيستان و بلوچستاندانشگاه  95
ايجاد ( Business Plan)طرح كسب و كار تدوين 

 اسانس و عصاره گياهيكارخانه توليد 
 غذاييمواد 

طرح 

 يهيتوج

96 
رياست  و فناوری علميمعاونت 

 جمهوری

زيست  (RoadMap) و تدوين نقشه راهطراحي 

 كشاورزی ايران (BioTechnology) فناوری
 راهنقشه  دولت

 ريزی توليد آسوريک  برنامه آسوريکشركت  99
محصوالت 

 دكوراتيو
 توليد

 كشاورزی ( Business Model)مدل كسب و كار طراحي زبا زيست فناور سبزشركت  90
كسب مدل 

 و كار

 بازاريابي ساختمان و توسعه بازاركسب و كار مديريت  بهسازیمشاوره  های سيمان شرقفرآورده شركت  97

 و توسعه بازاركسب و كار مديريت  بهسازیمشاوره  انش افزار طبدشركت  08
جهيزات ت

 پزشكي
 بازاريابي

 بازاريابي آموزشي و توسعه بازاركسب و كار مديريت  بهسازیمشاوره  اينترنتي استاد سالمسايت  01
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 * فعالیت های علمـی و پژوهشـی* 
 

ف
ردی

 

 تاریخ موضوع فعاليت سازمان

 كنفــرانس بين المللــي 1
 WCTR 2013, RIO 

 1371 داوری مقالــه

2 
چهارمين كنفرانس بازاريابي بانكي 

 (همايش های صدا و سيماسالن )
 1371 مقالــهداوری 

 سازمان مديريت صنعتي 3
با گرايش تحقيق و توسعه  MBAطراحي رشته 

(R&D) و نوآوری 
1371 

4 
 شركت همايش تجارت پارسيان

 (هتل المپيک)

اجالس مديران تحقيق، نخستين »دبيری علمي 

 «و فناوری( R&D)توسعه 
1371 

5 
 دانشگاه آزاد اسالمي

 (گروه مديريت –حد كرج وا) 

 بازاريابي بين الملليارائه درس 

 (ترم متوالي 4) 
05-1304 

6 
 دانشگاه آزاد اسالمي

 (گروه مديريت –واحد كرج ) 
 1305 (ترم 1) درس كارآفريني و پروژهارائه 

9 
 شركت همايش تجارت پارسيان

 (دانشگاه شهيد بهشتي)

سعه اجالس مديران تحقيق، تودومين »دبيری علمي 

(R&D )و فناوری» 
1372 

0 
 شركت همايش تجارت پارسيان

 (دانشگاه شهيد بهشتي)

نخستين جشنواره برگزيدگان تحقيق و »دبيری علمي 

 «و فناوری( R&D)توسعه 
1372 

7 European Transport  

Conference  1373 مقالــهداوری 

18 
 شركت همايش تجارت پارسيان

 (سالن همايش های آدينه)

دومين جشنواره برگزيدگان تحقيق و »علمي  دبيری

 «و فناوری( R&D)توسعه 
1373 

11 
 شركت همايش تجارت پارسيان

 (سالن همايش های آدينه)

اجالس مديران تحقيق، توسعه سومين »دبيری علمي 

(R&D )و فناوری» 
1373 

12 Elsevier  1374 مقالــهداوری 

13 
ستاد نانوفناوری معاونت علمي و فناوری 

 رياست جمهوری
 1375 در استارت آپ ويكندداوری 

 

http://www2.wctr2013rio.com/
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 *ی ملیبرگزاری همایش ها و رویدادها* 
 

ف
ردی

 

 تاریخ موضوع فعاليت محل برگزاری کارفرما

1 
شركت همايش 

 تجارت پارسيان
 دانشگاه شهيد بهشتي

 دبيری اجرايي

و ( R&D)نخستين جشنواره برگزيدگان تحقيق و توسعه »

 «فناوری

1372 

2 
همايش شركت 

 تجارت پارسيان
 سالن همايش های آدينه

 دبيری اجرايي

و ( R&D)دومين جشنواره برگزيدگان تحقيق و توسعه »

 «فناوری

1373 

3 
شركت زيست بازار 

 ايران

پژوهشگاه مهندسي 

 ژنتيک و زيست فناوری

 دبيری اجرايي

 «نخستين اجالس اقتصاد زيستي و زيست بازار ايران»
1374 
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 * (Marketing Campaign) تبلیغاتبرنامه های ای طراحی و اجر* 
ف

ردی
 

 مشتری سازمان/ شرکت
 طراحي محتوا و

 شعار تبليغاتي  

طراحي 

آميخته 

های  رسانه

 تبليغ

نظارت بر 

طراحي بسته 

 تبليغات

  تتا 1
  

 صنايع چوبي بهار نارنج 2
   

  صنعت سامانه فردا 3
 

 

 پارت پوشش سازه ايرانيان 4
   

 فتح 5
   

 (MBC) مارپيچ باختر 6
   

 (ره)بندر امام خميني  9
 

 
 

 كارآفرين مهر ماهان 0
   

 (تپكا)توليدی پرتو كوره القايي  7
   

  مطب دكتر دهقان 18
  

11 
دكتر آناهيتا  مطب دندانپزشكي

    اورنگ

 زيست فناور سبز 12
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 * اتـتالیفو  االتـمق* 
 

 ناشر مقاله/عنوان کتاب ردیف
سال 

 انتشار

 نوع

 فعاليت

 «!ام يا ما ايراني؟ من ايراني»كتاب  1
برگ انتشارات 

 سبز
 تاليف 1373

 «(های مسافرتي ايران ويژه مديريت آژانس)يک فوت و صد فن »كتاب  2
انتشارات برگ 

 سبز
 تاليف 1373

 تاليف 1373 ايده نگار انتشارات «مطب داری به رسم ايرانيان»كتاب  3

 تاليف 1373 انتشارات ايده نگار «و ما ايرانيان»كتاب  4

 

5 
 «كاسبـي ماهـرانه ايرانـي»كتاب 

 تاليف 1371 انتشارات ايده نگار

 1373 انتشارات ايده نگار
چاپ 

 دوم

 

6 
 «(B.I.CRM) مديريت ارتباط با مشتريان بانكي ايراني»كتاب 

شركت مهركامان 

 ناوریتوسعه ف
 تاليف 1307

 1373 انتشارات ايده نگار
چاپ 

 دوم

 

9 
 «ايرانـي ترين فـروش، حرفـه ای ترين در جهان»كتاب 

 تاليف 1300 انتشارات رسا 

 1373 انتشارات ايده نگار
چاپ 

 دوم

 

0 
 «(R&D) هـق و توسعـمديريت تحقي»كتاب 

 دفترانتشارات 

پژوهش های  

 فرهنگي

 تاليف 1306

1371 
چاپ 

 دوم

 تاليف 1301 انتشارات ناقوس  «اـدباس، اصول و كاربردهـفيل»كتاب  7

 در حوزه علوم كامپيوتر مقالهعنوان  3 18
ماهنامه عصر 

 كامپيوتر
 ترجمه 1395

 «ITدانش و زمينه های الزم جهت اشتغال در »مقاله  11
سازمان ملي 

 جوانان
 تاليف 1308

 «دهنده يک پارک نمونه صنعتيطراحي و اجزای تشكيل »مقاله  12

همايش مراكز 

تحقيق و توسعه 

 صنايع و معادن

 تاليف 1304
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13 
پارک های صنعتي الگوی شكوفايي تحقيق و توسعه در فرآيند »  مقاله

 «جهاني شدن

همايش بين 

المللي مراكز 

تحقيق و توسعه 

  صنايع و معادن

 تاليف 1306

14 
و مراكز  (R&D)و توسعه  تطابق نسل های پنجگانه تحقيق»مقاله  

 «تحقيقات در بنادر ايران

سازمان بنادر و 

 دريانوردی 

 (نشريه ديدگاه)

 تاليف 1309

15 
 آينده نگاری استراتژی نوآوری در سازمان بر اساس»مقاله 

 «(SRP)نگرش نقاط مرجع استراتژيک  

مراكز  همايش

تحقيق و توسعه 

 صنايع و معادن

 تاليف 1300

 «های بومي سازی دانش مديريت ضرورت»مقاله  16
ماهنامه مرزهای 

 نو
 تاليف 1307

19 Article  of “Rail Customer Satisfaction  Based on Cultural 

Theories” 

كنفرانس بين 

مهندسي  المللي

 ريلي ايران

 تاليف 1378

 «سرپرست خانوار توانمندسازی شغلي زنان ندرو» كتابچه 10

ستاد 

توانمندسازی 

 تهران شهرداری

 تاليف 1372

 تاليف 1373 ماهنامه عصر مس «راهبردهای تحقيق و توسعه صنايع مس كشور» همقال 17
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 * راییــسوابق اج* 
 

 

 ردیف سازمان / شرکت زمينه فعاليت آخرین سمت آغاز سال پایان سال

 مديرموسس و  1371 ادامه دارد
مشاوره و آموزش 

 مديريت

توسعه مديريت  بنياد

 شفدائي من
1 

 مديرعامل موسس و 1301 1371

مشاوره و آموزش 

 مديريت

 و توليد نرم افزار

 2 مهركامان توسعه فناوری

 قائم مقام مدير عامل 1301 1303
توليد تجهيزات 

 3 كياتل يمخابرات

1301 1397 
 و مدير پروژه

 كارشناس ارشد طراحي برق

توليد تجهيزات 

 جوش مقاومتي
 4 نوين سازان ستاره صنعت

 5 رايان مهر دانش سنج توليد نرم افزار مدير فني و عضو هيات مديره 1396 1397

 6 شركت ارتباطات پند مشاوره مديريت (پاره وقت) مدير پروژه ها 1303 همان سال

 (پاره وقت) مدير اجرايي 1302 1303
طراحي سيستم های 

 مخابراتي
 9 مركز تحقيقات پارس

 توليد نرم افزار (پاره وقت) ركارشناس نرم افزا 1396 همان سال
شركت تكنولوژی اطالع 

 رساني حنفاء
0 

 7 شركت ايرنت توليد نرم افزار (پاره وقت) كارشناس نرم افزار 1393 1394

 (پاره وقت) طراح سخت افزار 1396 همان سال
طراحي سيستم های 

 الكترونيكي
 18 شركت رايانمهر شرق

 آموزش (ره وقتپا) مشاور پروژه های علمي 1396 1399
دبيرستان استعدادهای 

 درخشان عالمه حلي
11 

 12 دبيرستان روشنگران آموزش (پاره وقت) مشاور پروژه های علمي 1301 همان سال
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 (پاره وقت) بنيانگذار 1394 1395
نرم افزار و سخت 

 افزار
 13 رايا سيستمفروشگاه 
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 *ـا ـتقدیرنامه ه* 

 

 ردیف اعطا کننده سازمان

 1 اه آزاد اسالميدانشگ

 2 شركت نوين سازان ستاره صنعت

 3 سازمان بنادر و دريانوردی

 4 شركت مارپيچ باختر

 5 پست بانک ايران

 6 شركت رسا اليق

 9 مركز كارآفريني -تهران  18شهرداری منطقه 

 0 (تپكا)شركت توليدی پرتو كوره القايي 

 7 (ساتل)شركت مهندسين تحليل سامانه های اطالعاتي 

 18 شركت تتا

 11 انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه

 12 همايش آينده نگاری نوآوری در تحقيق و توسعه

 13 استان البرز –بانک تجارت 

 14 ناجا( ع)مركز دندانپزشكي امام علي

 15 انجمن قالبسازان ايران

 16 مركز آموزش –بانک تجارت 

 19 لحهفتمين كنگره دندانپزشكي نيروهای مس

 10 شركت ملي صنايع مس ايران

 17 پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوری

 28 نخستين اجالس اقتصاد زيستي و زيست بازار ايران
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 * ه ایـی حرفنامه ها گواهیمدارک و * 
 

 ردیف سازمان/ شرکت شرح

 1 داده پردازی ايران ++VCآشنايي با 

 2 مهر شرقرايان سخت افزار كارآموزی طراحي

 3 ستاره جهان گستر 80C51ی آشنايي با ميكرو كنترلرها

 4 دانشگاه علم و صنعت MATLABآشنايي با نرم افزار 

 5 ايران انفورماتيکانجمن  آشنايي با مفاهيم شيئي گرايي

FPGA 6 مجتمع چمران 

 9 مركز آموزش و پژوهش صنايع ايران پاتولوژی فروش

 0 دانشگاه تهران جهاد دانشگاهي (IT) عاتاطال فناوریاستراتژی های 

 7 مركز آموزش تحقيقات و مديريت صنعتي (مقدماتي) توليدی (R&D) مديريت مراكز تحقيق و توسعة

 18 مركز آموزش تحقيقات و مديريت صنعتي (تكميلي) توليدی (R&D) مديريت مراكز تحقيق و توسعة

MBA Skills Development Workshop Carleton University (Canada) 11 

Project Management in R&D Cranfield University (U.K) 12 

 13 سالن اجالس سران (eCommerce) تجارت الكترونيک

SQL Server Design & Implementation 14 سماتک 

e-CRM  15 اميركبيردانشگاه 

 16 ش فني و حرفه ای كشورسازمان آموز های فني و حرفه ای گواهينامه مديريت آموزشگاه

 19 گسترش انفورماتيک ايران در صنايع ايران ERPامكان سنجي برنامه ريزی منابع سازماني 

 و سيستم( CRM)آشنايي با مديريت ارتباط با مشتريان 

 (ERP)برنامه ريزی منابع سازمان 

 انجمن انفورماتيک ايران و

 Miracleشركت  
10 

ارائه خدمات مشاوره مديريت  گواهينامه تشخيص صالحيت در

 (گرايش بازاريابي)
 17 معاونت راهبردی رياست جمهوری

Rail School 2011(Rail Transportation) Antwerp University 28 
eGIF - A Management Overview 

(Electornic Government Interoperability Framework) 
Boynings Consulting Ltd 21 

Risk Management in integrated R&D Processes Verhaert Co. 22 
Shipping and Transport Markets and Business 

Perspectives 
Aegean University 23 

New Product & Innovation Management Verhaert Co. 24 

Transport Economics for Complex Decision Making Instituto Superior Tecnico 25 

Think Business, think different Verhaert Co. 26 
The Port and Maritime Sector: Key Developments 

and challenges 
Antwerp University 29 
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 * یـمهندسی ـطراحپروژه های * 

 

 زمينه عنوان رديف
سال 

 خاتمه
 اجرامحل 

1 

 :ینرم افزارها مديريت توليد

eCRM (مديريت ارتباط با مشتريان) 

 ePRM(مديريت روابط عمومي ديجيتال) 

 eCompany(اتوماسيون اداری) 

eAgent (مبدل داده ها) 

eCockpit (داشبورد مديريتي) 

eSMS (ارسال پيامک به صورت پوبا) 

eFAX (ارسال دورنگار به صورت پويا) 

 شركت مهركامان توسعه فناوری 1378 نرم افزار

 رانــدبيرستان روشنگ 1302 سخت افزار پروژه رباتيک 7طراحي  پروژه های سرپرستي 2

3 
طراحي و پياده سازی نرم افزار تابلوی فرمان جوش 

 (C-8051)مقاومتي 
 شركت نوين سازان ستاره صنعت 1308 نرم افزار

4 

طراحي و پياده سازی نرم افزار، سخت افزار و كارت 

انيتورينگ خط توليد بدنه شبكة فيلدباس و كنترل و م

 خودروی سمند ايران خودرو

 (ModBusبر اساس استاندارد )

 سخت افزار

 نرم افزار

 كنترل

 شركت نوين سازان ستاره صنعت 1301

5 

سری  FPGAو  80C196راه اندازی ميكروكنترلر 

Altera،  كنترلر  ،8051كامپايلر بيسيک ميكروكنترلر

CAN، EEPROM سريال 

 شركت نوين سازان ستاره صنعت 1397 سخت افزار

6 

 شاهد GISطراحي و پياده سازی نرم افزار 

 با قابليت انتساب بانک اطالعاتي به نقشه ها و )

 (گزارش گيری پويا

 وزارت دفاع 1390 نرم افزار

 دانشگاه آزاد اسالمي 1396 سخت افزار MANطراحي كارت شبكه  9

0 

ويژه مدارس  نرم افزار كمک آموزشي 5توليد مديريت 

 اميد وپويا، ره آموز، رهيار، و دانش آموزان شامل 

 سروش

 شركت رايانمهر دانش سنج 1390 نرم افزار

7 
فارسي ساز ) توليد پروژه نرم افزاری پژواکمديريت 

 (نرم افزارهای كاربردی
 شركت رايانمهر دانش سنج 1390 نرم افزار

 ی نرم افزاری و سخت افزاریمديريت پروژه ها 18
 سخت افزار

 نرم افزار
 دبيرستان عالمه حلي 1395
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11 
پياده سازی نرم افزار تله كنفرانس دو زبانه برای 

 BBSسيستم های 
 1393 نرم افزار

 

 شركت ايرنت

 شركت رايانمهر شرق 1394 سخت افزار (Stepper Motor)موتورهای پله ای  رطراحي كنترل 12

 1396 نرم افزار Internet Explorer فارسي سازطراحي نرم افزار  13
شركت تكنولوژی اطالع رساني 

 حنفاء

 


