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 :سوابق شغلی
 78لغايت  76مدير عامل شرکت بين المللی سيمرغ در سال  .1

  تا کنون 78مدير عامل شرکت خدمات مسافرت هوايی و جهانگردی گردشگران شيراز از سال  .2

و  تاکنون 1380هيئت مديره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان از سال دردوره  شش يتعضو .3

 رييس خزانه داری انجمن صنفی . 

 کارشناس امور گردشگری عضو کميته حل اختالف انجمن صنفی به عنوان .4

اصول مديريت، مديريت منابع انسانی، مديريت ارتباط با مشتری، بازاريابی و تکنيک های فروش، مدرس دوره های  .5

 . ، فروش بليط در سازمان مديريت صنعتی و دانشگاه ها و سازمان های آموزشی ديگرتجارت الکترونيک

 اتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان.عضو کميته تورهای خروجی و ورودی انجمن صنفی دف .6

، آموزشگاه دانشگاه پيام نور منطقه جنوب –در سازمان مديريت صنعتی و مديريت دوره های گردشگری مدرس  .7

 تا کنون  85 هتلداری و گردشگری آرتا ، مجتمع گردشگری و هتلداری گردشگران سرو شيراز و ساير مراکز از سال

 1388از سال  گروه گردشگران( 2)شعبه گردشگران شهر راز مسافرت هوايی و جهانگردی  خدماتمديره شرکت هيئت رئيس  .8

 1390از سال  گروه گردشگران( 3)شعبه مديره مجتمع آموزشی گردشگران سرو شيراز هيئت رئيس  .9

 آزمونگر سازمان فنی و حرفه ای در رشته های صدور و فروش بليط و بازاريابی .10

 و مديريت ارتباط با مشتری و تکنيکهای فروشسخنران انگيزشی بازاريابی   .11

 مدرس دوره های شينگن و آشنايی با اتحاديه اروپا .12



 گذرانده شده: سوابق تحصيلی و دوره های

 

 صنايع پااليش –ليسانس مهندسی شيمی  .1

  با گرايش بازاريابی   MBA–فوق ليسانس مديريت اجرايی  .2

 با گرايش مديريت استراتژيک (DBA)  دکترا .3

در واحد آموزش  Advanceو   Basic 1 - Basic 2 – Intermediateدوره های فروش بليط در سطوح مدرک  دارای .4

 ايران اير

 AMADEUS      دوره رزرواسيون بين المللی آمادئوس .5

 HOMAC   دوره رزرواسيون بين المللی هماک .6

 گذراندن کارگاه تخصصی تکنيک های نوين تورگردانی .7

 ( s5آراستگی محيط کار )گذراندن دوره  بهسازی و  .8

 دارای مدرک دوره مديريت نوين در صنعت جهانگردی  .9

 مديريت بازاريابی های مختلف گذراندن دوره  .10

 اهها گگذراندن دوره تبليغات گردشگری نمايش. 10

 کانادا  DNVمدرک سيستم مديريت امنيت اطالعات از شرکت .  11

 ار بورس و اوراق بهادار. دارای گواهينامه پايان دوره آشنايی با باز12

 دارای گواهينامه شرکت در سمينار ساختارها و عمليات صنعت گردشگری .13

 

 

 


