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 عباس احساني : نام ونام خانوادگي

 

 2531 :سال تولد

 112-12121913: شمارة تماس

 ehsani@iranfair.com: آدرس ايميل

 

  سوابق تحصیلی و آموزشی

  گرايش بازاريابي  –کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني : آخرين مدرک تحصيلي

 آموزشي:مرتبط ساير مدارک نحصيلي 

 يل رشته مديريت امور نمايشگاهي صفارغ التح -

  Exhibition Management Degree –EMDتخصصي مديريت  نمايشگاهي  -دوره آموزشي گواهينامه بين المللي  1دارای  -

 -(UFI)اتحاديه جهاني نمايشگاه ها مورد تاييد نبرگ آلمان و زتوسط اساتيد دانشگاه رو

 عمومي و...... –مهارتي  –ساعت دوره آموزشي شغلي  2111بيش از  گذراندن -
 

 سوابق شغلیاهم 

 دوره زمانی سازمانی هاي مسئولیتعنوان  رديف

  13از سال  نمايشگاههای بين المللي ج.ا.ايراننوسازی اداری و فناوری اطالعات شرکت سهامي  ،مدير برنامه ريزی 2

 11-19 مدير امور نمايشگاههای داخلي  شرکت سهامي نمايشگاههای  بين المللي ج.ا.ايران 1

 سرپرست روابط عمومي و امور بين الملل شرکت سهامي نمايشگاههای  بين المللي ج.ا.ايران 5

 

91-89 

 

 نمايشگاه بين المللي ج.ا.ايرانمسئول امور تشريفات شرکت سهامي  9

 مسئول امور همايشهای شرکت سهامي نمايشگاههای بين المللي 3

 چين -شانگهای   1121مسئول کميته هماهنگي و اعزام ستاد ملي  مشارکت ج.ا. ايران در نمايشگاه جهاني اکسپوی  9

 نمايشگاههاشرکت سهامي ل روابط عمومي و امور بين الملل کارشناس مسئو 8

 نمايشگاهي شرکت سهامي نمايشگاهها یرويدادهاخبری برگزاری و نشست های  مسئول ستادها 9

مديران شرکت سهامی نمايشگاههاي بین المللی ج.ا.ايران و سوابق رزومهفرم   



 عضو هيئت تحريريه ماهنامه تخصصي صنعت نمايشگاهي )نما( 1

21 
 سالهایدر بازرگاني پاييزه دوبي ن جمهوری اسالمي ايران در نمايشگاه بين المللي ومدير سازماندهي و اجرای پاوي

92-91-81 

 

 

 

 

 

19-81 

 

 هندوستان-ن جمهوری اسالمي ايران در نمايشگاه بين المللي بازرگاني دهلي نو وي پاوييمدير اجرا 22

 کوبا –ن جمهوری اسالمي ايران در نمايشگاه بين المللي بازرگاني هاوانا ومدير سازماندهي و اجرای پاوي 21

 ن جمهوری اسالمي ايران در نمايشگاه بين المللي بازرگاني بوسني و هرزگوين ومدير اجرای پاوي 25

29 
در سه روسيه –ن جمهوری اسالمي ايران در نمايشگاه بين المللي مواد غذايي مسکو ومدير سازماندهي و اجرای پاوي

 (12-11-91 سال متوالي )

 ترکيه –ن جمهوری اسالمي ايران در نمايشگاه بين المللي سنگ استانبول ومدير سازماندهي و اجرای پاوي 23

 عراق  - ن جمهوری اسالمي ايران در نمايشگاه بين المللي مواد غذايي اربيلومدير سازماندهي و اجرای پاوي 29

 ن جمهوری اسالمي ايران در نمايشگاه جهاني اکسپوی ميالنومدير دوره ای پاوي 28

 آلمان -کلن –ن جمهوری اسالمي ايران در نمايشگاه جهاني مواد غذايي آنوگا واجرايي پاويتيم عضو  29

 15 شرکت سهامي نمايشگاههای بين المللي ج.ا.ايراننمايشگاههای داخلي عضو کميته صدور مجوز برگزاری  21

  عضو و مسئول ستاد اجرايي طرح رتبه بندی مراکز نمايشگاهي کشور  11

 

 

18-13 12 
ارزيابي عملکرد، دبير و عضو کميته  ،دولت الکترونيک، تحول اداری، سالمت اداری ،عضو کميته های سرمايه انساني

 بهره وری شرکت سهامي نمايشگاههای بين المللي ج.ا.ايران

  های بين المللي ج.ا.ايرانو پژوهشي شرکت سهامي نمايشگاهول کميته تدوين دوره های آموزشي مسئ 11

 15-13 .ا.ايرانجوني کارکنان شرکت سهامي نمايشگاههای بين المللي عضو هيات مديره شرکت تعا 15
 

 آموزشی -پژوهشی – سوابق تحقیقاتی

 عنوان  رديف

2 
 یبرگزارمجريان بررسي و شناسايي عوامل موثر در انتخاب " تحت عنوان ،صنعت نمايشگاهيدر حوزه  پروژه پژوهشي کاربردی

  "هانمايشگاه

 پروژه پژوهشي بررسي تاثير صنعت نمايشگاهي بر نرخ اشتغال و توسعه اقتصادی کشورمشارکت در تحقق  1

 ، پيام صادرات و....مايشگاهي در روزنامه های اقتصادی، ماهنامه نماچاپ مقاالت متعدد در حوزه صنعت ن 5

 دانشگاه جامع علمي کاربردیامور نمايشگاهي مدرس  9

 


