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هتبّل  ٍ داساي يه فشصًذ 

 

 :تحصيالت

  فبساثي– (   EMBA)اجشايي  هذيشيت : ليؼبًغ فَق

تْشاى  ؿشيف  صٌعتي -افضاس ًشم گشايؾ ، وبهپيَتش هٌْذػي : ليؼبًغ

 

 :اجشايي ٍ پظٍّـي ػَاثك

 هٌْذػي ػبصهبى، ػيؼتوْب ٍ سٍؿْب، فشآيٌذّبي هٌبثع اًؼبًي،  حَصُ ّبي دسصٌعت دس  فعبليت

ساّجشدي ٍ طشح ٍ ثشًبهِ، دس پؼتْبي وبسؿٌبع،  ًظبم ّبي ثْشُ ٍسي، اسصؿيبثي وبسوٌبى، هذيشيت

 وبسؿٌبع اسؿذ، وبسؿٌبع هؼئَل، ػشپشػت، سئيغ ٍ اسصيبة اسؿذ ثِ هذت ثيؼت ػبل 

 پظٍّـي، اهَس لشاسدادّبي صبحجبى  سيضي ثشًبهِ فعبليت دس ٍصاست علَم ٍ تحميمبت دس حَصُ ّبي

ٍتذٍيي  هطبلعِ تىٌَلَطي اطالعبت دس ػبصهبى ٍهذيشيت (اػبتيذ داًـگبُ، هَلفبى ٍ هتشجوبى)اثش

 ثِ هذت ػِ ػبل (ػوت)وتت داًـگبّي

 

 اي پشٍطُ ٍ اي هـبٍسُ فعبليتْبي

ؿبًضدُ ػبل ػبثمِ ّوىبسي دس ًمؾ ّبي هـبٍس، هذسع، اسصيبة اسؿذ، هجشي يب ّوىبسپظٍّـي ثب ثيؾ 

 :اص ّفتبد ٍ پٌج ؿشوت ٍ ػبصهبى دس يه يب چٌذ حَصُ ريل

طشاحي ٍ تذٍيي اػتشاتظي ّبي والى ٍ هٌبثع اًؼبًي، طشاحي ٍ تذٍيي هذل ؿبيؼتگي ّب، اسصيبثي هذيشاى، 

وبسوٌبى ٍ داٍطلجبى اػتخذام ثِ سٍؽ وبًَى ّبي اسصيبثي ٍ تَػعِ يب هصبحجِ سفتبس هحَس، ثشگضاسي 

ػويٌبس يب دٍسُ آهَصؿي هشتجط ثب حَصُ ّبي تَػعِ هٌبثع اًؼبًي، طشاحي ًظبم جبهع هذيشيت عولىشد 
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وبسوٌبى، تذٍيي سٍؽ ّبي اجشايي هٌبثع اًؼبًي، ثشًبهِ سيضي جبًـيي پشٍسي، هذيشيت اػتعذادّب، 

 ؿٌبػبيي هـبغل وليذي ػبصهبى، هذيشيت هؼتٌذات ٍ فشآيٌذّبي هٌبثع اًؼبًي دس ٍصاستخبًِ ّبي

دٍلتي ٍ خصَصي ٍ دّْب ؿشوت وِ  ثبًىْبي صٌبيع ايشاى، ًَػبصي ٍ گؼتشؽ هؼىي، ػبصهبى ثبصسگبًي،

 :تعذادي ثِ تفىيه صٌعت عجبستٌذ اص

  (تعبٍى، تجبست ؿْش، ػبهبى، تَػعِ هؼىي، سفبُ وبسگشاى، هلي،وـبٍسصي، هلت،)ثبًىْب 

 ِداًب، هلت، ثيوِ تبهيي اجتوبعي ًيشٍّبي هؼلح، هذيشيت دسهبى تبهيي )ّب ٍ ثْذاؿت ٍ دسهبى ثيو

 (، صٌذٍق ثبصًـؼتگي اػتبى ّبي ّوذاى ٍ هشوضياجتوبعي

 ِػبيپب، ايشاًخَدسٍ خشاػبى، هذيشاى خَدسٍ، گشٍُ ثْوي، ّپىَ، ثي سٍ، سايبى )خَدسٍػبصي ٍ ٍاثؼت

 (وبست ٍ ؿشوت ػشهبيِ گزاسي ػبيپب ػبيپب، ػبيبى

 ٍ(گشٍُ عظبم، ػشدػبصخَدسٍ، فٌشػبصي صس، ػبيپب آريي، ثٌْگبم آفشيي ػبيپب)لطعبت خَدس 

 ػشچـوِ  هغ فَالد هجبسوِ اصفْبى، فَالد خَصػتبى، فَالد آليبطي اصفْبى، ػشهبيِ گزاسي)فلضات

 (ٍ هغ ؿْشثبثه وشهبى

  (ّوشاُ اٍل، هخبثشات اػتبى تْشاى، سايتل)هخبثشات 

 ًيشٍگبُ ّبي جٌَة اػتبى فبسع، تشاًؼفَ سي،  ثشق عؼلَيِ، تَصيع لن، ًيشٍگبُ)ثشق ٍ ًيشٍگبّي ٍ

 (ثشق هٌطمِ اي وشهبى ٍ ؿيشاص

 (ؿشوت هلي ًفت ايشاى، ؿشوت صبدسات گبص، پتشٍپبسع ٍ پتشٍايشاى)ًفت ٍ گبص 

  (پشًذ، پشديغ، ّـتگشد ٍ دّْب ؿْش جذيذ دس وليِ اػتبًْب ّبي جذيذ ؿْش)ٍصاست هؼىي 

 (هبؿيي ػبصي اسان، هوٌىَ ٍ تعذادي اص ؿشوتْبي گشٍُ هپٌب)ؿشوتْبي تجْيضاتي 

 (ساّجشاى پتشٍؿيوي ٍ پتشٍؿيوي هبّـْش)پتشٍؿيوي 

  ؿشوت ؿيَا، ؿشوت لطبسّبي فذن

 دّْب ؿشوت ديگش (اػٌَا، دٍٍ)تْشاى، گشٍُ اًتخبة ؿْشداسي ٍ. 

 

 



 ػويٌبسّب  ٍ دٍسُ ّبي ثشگضاس ؿذُ

ًظبم جبهع هذيشيت عولىشد وبسوٌبى ٍ ػبصهبى، هذيشيت هٌبثع اًؼبًي، ثشًبهِ سيضي هٌبثع اًؼبًي، هذيشيت 

هْبستْبي جزة ٍ هذيشيت ثبٍس، هذيشيت جبًـيي پشٍسي، ثشًبهِ تَػعِ فشدي، ، سفتبس ػبصهبًي، اػتعذادّب

اػتخذام، تشثيت هصبحجِ گش اػتخذام، تشثيت اسصيبة وبًَى اسصيبثي، استجبطبت اثشثخؾ ٍ هـتشي هذاسي، 

وبسثشد آصهًَْبي ؿخصيت دس اػتخذام ٍ تَػعِ وبسوٌبى دس دّْب ػبصهبى ٍ ؿشوت دس هذت ثيؼت ٍ دٍ 

. ػبل

 

هؼتٌذات چبپي ٍ الىتشًٍيىي 

: ؿبهل  (دٍسُ ّبي آهَصؽ الىتشًٍيىيجْت ثشگضاسي )هَصؿي دي ٍي دي ّبي آتْيِ 

هْبست ّبي جزة ٍ اػتخذام، هذيشيت عولىشد وبسوٌبى، تىٌيه ّبي هصبحجِ ٍ هذيشيت جبًـيي پشٍسي 

ثِ ػفبسؽ هشوض آهَصؽ ٍ تحميمبت صٌعتي ايشاى 

 تْيِ جضٍات آهَصؿي چبپي جْت دٍسُ ّبي جبًـيي پشٍسي، هذيشيت عولىشد وبسوٌبى، تىٌيه ّبي 

هصبحجِ اػتخذام ٍ استمبء، هْبست ّبي جزة ٍ اػتخذام، استجبطبت اثشثخؾ ٍ هـتشي هذاسي، هذيشيت 

ثبٍس، سفتبس ػبصهبًي، تشثيت اسصيبة وبًَى اسصيبثي ٍ تَػعِ ٍ هذيشيت عولىشد ػبصهبى  
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ثب تمذين احتشام 
     احوذسضب تَول
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