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 :یلیصحت قباوس

 1396 لاس - یمومع شیارگ - (DBA) ياهفرح يرتکد عطقم - راک و بسک یئارجا تیریدم هتشر لیصحتلا غراف

 1393 لاس - یبایرازاب شیارگ - (MBA) دشرا عطقم - راک و بسک یئارجا تیریدم هتشر لیصحتلا غراف

 1390 لاس - لامش نارهت دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد -اهمتسیس لیلحت و يزیر همانرب شیارگ ،عیانص یسدنهم هتشر لیصحتلا غراف

 

 :سیردت قباوس

 لاس - تعاس 2000 زا شیب هریغ و نامرد ،تیلوئسم ،رمع ياههمیب ینف - یبایرازاب ،شورف تیریدم ،هرکاذم لوصا یشزومآ ياههرود و اههاگراک سردم
 نونک ات 1388

 نونک ات 1392 لاس زا – روشک بعش رد ناماس همیب تکرش ناگدنیامن - هرکاذم لوصا و هیامرس لیکشت و رمع ياههمیب شورف و یبایرازاب سردم

 نونک ات 1396 لاس - ناماس همیب تکرش روشک لک ناگدنیامن لاتیجید یبایرازاب و يراذگ هیامرس و رمع همیب ،تاغیلبت ،شورف ،یبایرازاب هرود سردم

 نونک ات 1397 لاس زا ناماس همیب تکرش ناگدنیامن گنیروتنم هرود سردم

 1400 لاس – دمرس همیب تکرش روشک لک ناگدنیامن يزاس میت هرود سردم

 1400 لاس- ون تراجت همیب تکرش روشک لک شورف و یبایرازاب عماج هرود هسردم

 1400 لاس- نیعم ناریا همیب تکرش رترب ناگدنیامن يزاس میت هاگراک سردم

 1400 لاس- نیعم هشیدنا یلاع شزومآ هسسوم  - نامرد همیب شورف و ینف هاگراک سردم

 1400 ات 1399 لاس- زربلا همیب تکرش روشک لک تاطابترا و هرکاذم هرود سردم

 1401 و 1400 و 1398 لاس - يد همیب تکرش ناگدنیامن رمع ياه همیب شورف و یبایرازاب عماج هرود سردم

 1400 - ناریا تایناخد تکرش تیلوئسم و لاوما ،صاخشا ياههمیب عماج هرود سردم

  1400 لاس - نارهت - 5154 دک ینامیلس داهرف ياقآ ،نارهت ناتسا ناماس همیب تکرش هدیزگرب هدنیامن روتنم و چوک

  1398 لاس - زیربت - 1509 دک زونز یمارهب فرشا مناخ ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا ناماس همیب تکرش هدیزگرب هدنیامن روتنم و چوک

  1397 لاس - يراس - 2527 دک وگتسار داوج ياقآ ،ناردنزام ناتسا ام همیب تکرش هدیزگرب هدنیامن روتنم و چوک

 1398 لاس - لامش هاگشناد – اهشلاچ و اهراکهار یسررب - همیب تعنص رد شورف و یبایرازاب ياهفرح تیریدم رانیمس نارنخس

 1398 لاس - تکرب داینب - تاطابترا لوصا هاگراک سردم

 1397 لاس - يد همیب تکرش هبعش 9 ناگدنیامن - تاطابترا لوصا هاگراک سردم

 1395 لاس - ام همیب تکرش ناگدنیامن - تاطابترا و هرکاذم لوصا هاگراک سردم

 1395 لاس -یعامتجا نیمات هب هتسباو هدنیآ نیمات يرازگراک تکرش هیامرس لیکشت و رمع ياههمیب شورف و یبایرازاب رواشم و سردم

 1393 لاس – نارهت هاگشناد ،تیریدم هدکشناد – )MBA( هرکاذم نونف و لوصا هرود سردم

 1393 لاس – نارهت هاگشناد ،تیریدم هدکشناد - (MBA) یبایرازاب نالپ یحارط هرود سردم

 1393 لاس - دمرس تکرش ناگدنیامن هیامرس لیکشت و رمع ياه همیب شورف و یبایرازاب سردم



 

	

 :تالاقم و قیقحت ،همان نایاپ ،باتک

 1393 لاس – روشک شورف غباون و هتسجرب ناریدم زا رفن 11 و یسیرت نایارب روسفورپ هارمه هب شورف تیاهن باتک فیلات

 Mark Minard - 1400 هدنسیون- دناشکیم دوکر هب ار امش راک و بسک هک لیلد 16 باتک همجرت

 1399 - )ناماس همیب تکرش : يدروم هعلاطم( رادیرخ يدنورهش راتفر و هدنشورف یفطاع شوه یسررب اب نایرتشم يارب شزرا قلخ

 :يدروم هعلاطم( یمیت ماجسنا يرگ یجنایم شقن هب هجوت اب رمع همیب شورف نانکراک یلغش یگدوسرف دوبهب رد یقالخا يربهر ریثات ییاسانش
 1397 - )ناماس همیب تکرش

 1398 لاس – يداصتقا دوکر نارود رد همیب تعنص ناگدنیامن گنیروتنم و یکارتشا راک رتافد ریثات صوصخ رد قیقحت

 1390 لاس – ناریا رد رمع ياههمیب ذوفن بیرض شیازفا رد يرتشم اب طابترا تیریدم ياهمتسیس يریگراکب ریثات صوصخ رد قیقحت

 1390 لاس – نامزاس ياههنیزه شهاک و شورف شیازفا رد يرتشم اب طابترا تیریدم ریثات صوصخ رد قیقحت

 نونک ات 1387 لاس – فده هعماج رفن نویلیم 2 زا شیب يور رب يراذگ هیامرس و رمع همیب نیبطاخم راتفر و زاین لیلحت

 

 :ییارجا قباوس

 نونک ات 1387 لاس - ناماس همیب تکرش یمسر هدنیامن

 نونک ات 1397 لاس - ناماس همیب تکرش شورف و یبایرازاب هتیمک وضع

 1400 لاس- ناماس همیب تکرش دشرا ربهار و شورف نامزاس ییارجا رواشم

 1400 لاس- Unitex MedSpa Canada شورف ربهر و تیریدم رواشم

 1395 لاس - نارهت رهش ،ناماس همیب تکرش یفنص نمجنا سسوم و هریدم تئیه وضع

 1387 ات 1386 لاس - نیرفآراک همیب تکرش ،هیامرس لیکشت و رمع ياههمیب شورف و یبایرازاب ریدم

 1386 ات 1384 لاس - یتسد عیانص تالوصحم شورف و یبایرازاب ریدم

 1384 ات 1382 لاس - یگناخ تالوصحم شورف و یبایرازاب ریدم

 1381 ات 1378 لاس - يرتویپماک ياهمتسیس يزادنا هار و بصن ،شورف
 

 :هدش هدنارذگ ياههرود

 1400 لاس – Marketing & Sales Forum شورف و یبایرازاب سالجا

 1399 لاس – EWMS-Kotler رلتاک پیلیف یبایرازاب یناهج سالجا

 1398 لاس - یتعنص تیریدم نامزاس ،لاتیجید یبایرازاب هرود

 1397 لاس - یتعنص تیریدم نامزاس ،هتفرشیپ حطس شورف هسردم یصصخت هرود

 1397 لاس - Nick Vujicic چیچیوو کین  ،ینامزاس و يدرف لوحت رانیمس

 1396 لاس - يوترپ زربیرف روسفورپ ،تامدخ یبایرازاب یشزومآ هرود

 1395 لاس - Brian Tracy یبایرازاب و شورف رانیمس

 1394 لاس - نامزاس يزاس کباچ سنارفنک

 1393 لاس - DBA، Brian Tracy راک و بسک تیریدم رانیمس

 1393 لاس - Brian Tracy شورف تیریدم و یبرم تیبرت هرود

 1392 لاس – MBA، Brian Tracy راک و بسک تیریدم رانیمس

 1392 لاس - Jack Canfield ،رییغت تیریدم رانیمس

 



 

 1392 لاس - DR. John F. Demartini ،رییغت تیریدم رانیمس

 1392 لاس - یتعنص تیریدم نامزاس ،یتامدقم حطس شورف هسردم هرود

 MDRT Experience, Thailand 2012 - اه يرالد نویلیم درگ زیم نمجنا رانیمس

 1391 لاس - يروآون رب ینتبم یتباقر زیامت سنارفنک

 1391 لاس - Brian Tracy ،یصخش تیریدم هعسوت سنارفنک

 1391 لاس - Michel Leander Nielsen ،همیب یناهج نمجنا رد همیب راک و بسک یشزومآ رانیمس

 1391 لاس - … ,Joe Sherren, Nigel Risner ،یبایرازاب و شورف رانیمس

 1391 لاس - دوکر هرود رد یبایرازاب و شورف تیریدم یللملا نیب سنارفنک

 1390 لاس - DR. Greame ،شورف تیریدم و تاطابترا ،تارکاذم سنارفنک

 1390 لاس - Allan Pease ،شورف تیریدم و تاطابترا ،تارکاذم سنارفنک

 1389 لاس - Ian Rheader ،همیب یبایرازاب سنارفنک

 1389 لاس - اهراک هار و عناوم ،يداصتقا گرزب ياههاگنب رد همیب هعسوت سنارفنک

 1389 لاس - همیب تعنص راک و بسک ياضف دوبهب سنارفنک

  1389 لاس - یتعنص تیریدم نامزاس ،شورف و تارکاذم ،تاطابترا نونف تیریدم شزومآ هرود

 1388 لاس - شورف نردم ياهشور و همیب یصصخت یبایرازاب یللملا نیب سنارفنک

 1387 لاس - نارهت یناگرزاب قاتا ،نیون شورف و یبایرازاب ناینب شزومآ هرود

 

 :تاراختفا

 1388-1400 ياهلاس - یناسر تمدخ و شورف هزوح رد ناماس همیب تکرش هدیزگرب هدنیامن

 Brian Tracy Certified Coach - شورف تیریدم و شزومآ هزوح رد یسیرت نایارب ياقآ دیئات دروم یبرم

  Brian Tracy یسیرت نایارب ياقآ تیامح و شزومآ تحت یناریا هورگ وضع نیرتناوج

 ناریا رد )اکیرمآ يا هفرح ناگدنشورف نمجنا( MDRT نمجنا یمسر وضع نیرتناوج

 2011-2012 ياهلاس - )اکیرمآ( MDRT نمجنا رد Top of the table – TOT هبتر اب یلاوتم لاس 2 رد تیحالص دیئات

 ناماس همیب تکرش زا )اکیرمآ( MDRT نمجنا یمسر وضع اهنت و نیلوا

 رفن نویلیم 1.5 زا شیب هب رمع همیب یناسر عالطا و یقوقح و یقیقح راذگ همیب رفن 15000 زا شیب هب يا همیب تامدخ هئارا هب رختفم

 2011-2012 ياه لاس )اکیرمآ( MDRT - اکیرمآ يرالد نویلیم  يا هفرح ناگدنشورف نمجنا یمسر وضع

 1391 لاس - يروآون رب ینتبم یتباقر زیامت يروشک شیامه رد ناماس همیب تکرش هدیزگرب هدنیامن اهنت

 1391 لاس - ناریا تیفیک نمجنا هاگدید زا تامدخ و الاک تیبوغرم ناشن يروشک شیامه رد ،همیب تعنص هدیزگرب وضع اهنت

 1389 لاس - داصتقا يایند همانزور تیاور هب زاس هتخودنا و رمع ياه همیب شورف رد ناماس همیب تکرش هدیزگرب هدنیامن

 1389 لاس - رمع ياه همیب یناسر تمدخ و شورف هزوح رد ناریا يزکرم همیب هاگدید زا هدیزگرب هدنیامن

 

 

 

 

 

 



 

 :اهتراهم

 نامزاس تیریدم ،یبایرازاب لوصا ،شورف میت یحارط ،تاطابترا لوصا و هرکاذم ياههرود نارنخس

 همیب تعنص رد یصصخت - راک و بسک گنیروتنم و چوک

 SEO, Marketing Performance, Site Design, Innovation, Digital Marketing – لاتیجید راک و بسک هعسوت و لوحت

 یبایرازاب و شورف یبرم

 روحم تامدخ و الاک ياه نامزاس رد یبایرازاب و شورف میت لیکشت و یحارط

 نامزاس رد ییاراک ندرب الاب روظنم هب ،متسیس یحارط

 نامزاس رد اههنیزه شهاک روظنم هب ،متسیس یحارط

 نامزاس فادها ساسا رب يژتارتسا نییعت و یبایرازاب ،شورف تیریدم

 نامزاس رد ییآراک دوبهب و يرو هرهب شیازفا ،یناسنا عبانم تیریدم

 (Marketing, Sales Plan) تالوصحم يارب شورف و یبایرازاب ياه همانرب عاونا يزاس هدایپ و یحارط ،لیلحت

 نامزاس راتخاس اب بسانتم يرتشم اب طابترا تیریدم ياهرازفا مرن يزاس هدایپ و لیلحت


