
  

 مشخصبت فردي

 سٕد حسٕه مٕر ظفرجًٔانوام يوام خاوًادگٓ : 

 

 2431سال تًلد : 

 رضتمحل تًلد : 

 212 -12121912ي   212 -11221622 ضمارِ تماض :

 zafar@iranfair.comآدرض أمٕل : 

 

 تحصیلی ي آمًزشیسًابق 

 مًسسٍ عالٓ آمًزش پصيَص سازمان مدٔرٔت ي بروامٍ رٔسْمحل تحصٕل :   

 کارضىاسٓ ارضد مدٔرٔت ديلتٓرضتّ تحصٕلٓ :   

 2463لغأت  2462از سال تحصٕل :    

 فارغ التحصٕل: کارضىاسٓ رضتٍ مُىدسٓ ضٕمٓ، گرأص صىأع پاالٔص از داوطگاٌ صىعتٓ ضرٔف 

)مدٔرٔت پريشٌ ي مدٔرٔت بازارٔابٓ ومأطگآَ ي مدٔرٔت ومأطگآَ ، از داوطگاٌ  EMDگًإَىامٍ ديرٌ بٕه المللٓ  1داراْ 

رياوسبًرگ آلمان مًرد تإٔد اتحادٍٔ ومأطگاَُاْ بٕه المللٓ ( داراْ گًإَىامٍ تربٕت مدرسٕه ي مربٕان کارآفرٔىٓ از داوطگاٌ 

 ع علمٓ ي کاربردْتُران ي مدرض داوطگاٌ جام
 

 سًابق شغلی

 ديرٌ زمبوی عىًان مسئًلیت ي پست سبزمبوی ردیف

 1375الی  1374 کارشٌاض ارشذ ظازهاى بازرظی ٍ ًظارت ٍزارت بازرگاًی 1

 1376الی  1375 هعاٍى بازرگاًی داخلی  شرکت حول ٍ ًمل بیي الوللی بعتاى 2

 1378الی  1376 هذیر فٌی هرکس تَظعِ صادرات ایراى 3

 1382الی  1378 ًوایشگاُ بیي الوللی هذیر طراحی ٍ غرفِ آیی  4

 1388الی  1382 ًوایشگاُ بیي الوللیهذیر ظاختواى ٍ تاظیعات  5

 1388 ًوایشگاُ بیي الوللی هالی هعاٍى اداری ٍ 6

 1388 ًوایشگاُ بیي الوللی هعاٍى اهَر ًوایشگاّی 7

 1392تا  1398از ظال  رئیط ظتاد ًوایشگاّْای پرًذ  هشاٍر هذیر عاهل ٍ 8

 تا کٌَى  1392از ظال  ًوایشگاُ بیي الوللی هٌْذظی هعاٍى فٌی ٍ 9

 

مذیران شرکت سُبمی ومبیشگبَُبي بیه المللی ج.ا.ایران ي سًابق فرم رزيمٍ  



 تحقیقبتی پژيَشی ي سًابق

 ديرٌ زمبوی عىًان  ردیف 

 1381 همالِ غرفِ آرایی ٍ طراحی غرفِ ) هجلِ ًوا  ( 1

 1381 جْاى )هجلِ ًوا  ( تاریخچِ ًوایشگاّْای بیي الوللی ایراى ٍهمالِ بررظی اجوالی  2

 1382 همالِ طراحی ٍغرفِ آرایی ًوایشگاّْا ) ظایت ًوایشگاّْای بیي الوللی ج. ا. ایراى ( 3

 1383 شرکت  swotتْیِ  بررظی ٍضعیت شرکت ًوایشگاّْا ٍ 4

 1384 ) در تَظعِ صادرات )پرٍشُ فَق لیعاًط بررظی عَاهل هَثر بر هَفمیت ًوایشگاّْای بیي الوللی 5

 1384 طرح تفكیك آب شرب ٍ خام ًوایشگاُ ٍ اجرای آى در ًوایشگاُ جْت کاّش ّسیٌِ 6

7 
هَفمیت ًوایشگاّْای تخصصی بیي الوللی) پصٍّشٌاهِ علَم اًعاًی  بر همالِ شٌاظایی عَاهل هَثر

 ٍ اجتواعی داًشگاُ هازًذراى(
1387 

 1387 ظین ًوایشگاُ جْت هذیریت بْیٌِ ٍ کاّش ّسیٌِ هختلف اجرا شذُ در ًوایشگاُطرح تلفي بی  8

 1388 کتابچِ هعرفی ًوایشگاُ بیي الوللی تْراى 9

 1389 هطالعات همذهاتی ایجاد هرکس ًوایشگاّْای بیي الوللی شْر جذیذ پرًذ 11

 1391-94 هَلف کتاب طراحی ٍ غرفِ آرایی ًوایشگاّْا ) دٍ ٍرشى ( 11

 1391 هَلف کتاب ًوایشگاُ ٍ هذیریت ًوایشگاّی 12

 1391 طرح بررظی فٌی ٍ التصادی هرکس ًوایشگاّْای بیي الوللی شْر جذیذ پرًذ 13

 1391 همالِ هذیریت هَفك در ظایت هرکس جاهع اطالعات ًوایشگاّی 14

15 

کاربردی ٍاحذ بازرگاًی تْراى  -تْیِ جسٍات درظی در حال تذریط در داًشگاُ جاهع علوی 

 -طراحی ظالي ٍغرفِ ًوایشگاّی –هباًی اخالق تجارت  –اهَر گورکی  –)تعویر ٍ ًگْذاری 

 ظرپرظتی غرفِ ٍ ظالي ًوایشگاُ (

1391 

1391 

 1391 هَلف کتاب ًوایشگاُ ٍ فرایٌذ اجرایی برگساری آى 16

 1391 هَلف کتاب ًوایشگاّْای جْاًی ) اکعپَ( 17

 1391 -92 عضَ گرٍُ کارشٌاظی پرٍشُ تحمیماتی اظتاًذارد ظازی ًوایشگاّی 18

 1392 هَلف کتاب اصَل ظرپرظتی ٍ هذیریت ) غرفِ ٍ ظالي ًوایشگاّی ( 19

 ___ تذریط دٍرُ طراحی ٍ غرفِ آرایی ًوایشگاّْا )کَتاُ هذت ( 21

 ___ دٍرُ چگًَگی برگساری ًوایشگاّْا )کَتاُ هذت (تذریط  21

 1394 هَلف کتاب جاهع اکعپَ )ًوایشگاُ جْاًی ( 22

 1394 هَلف کتاب اصَل ٍ فٌَى برگساری ًوایشگاّْا 23

 1394 عضَ شَرای آهَزشی هرکس علوی کاربردی بازرگاًی تْراى 24

 1394 کاربردی بازرگاًی تْراىهذیر گرٍُ رشتِ اهَر ًوایشگاّی در هرکس علوی  25

 


