
 

 مشخصات فردي

 مرتضي دیالن: نام ونام خانوادگي

 

 1352: سال تولد

  نقده  -استان آذربایجان غربي :محل تولد

 021-22662685 :شمارة تماس

 m.deillan@iranfair.com: درس ایميلآ

 

 سوابق تحصیلی و آموزشی

 تهران مرکز  –دانشگاه آزاد :  محل تحصيل

 گرایش بازاریابي بين الملل -فوق ليسانس مدیریت بازرگاني: رشتة تحصيلي

 1378لغایت   1375از  : سال تحصيل

 

 سوابق شغلی

 دوره زمانی و پست سازمانی مسئولیتعنوان  رديف

 1398 ایرانج.ا.های بين المللي مشارکتهای شرکت سهامي نمایشگاهمدیریت بازاریابي و امور 1

 1398 ایرانج.ا.های بين المللي شرکت سهامي نمایشگاه "کميته سرمایه گذاری"عضو  2

های بين المللي ن های همایش شرکت سهامي نمایشگاهکميته برنامه ریزی سال" عضو 3

 ایرانج.ا.

1398 

معادن و  صنایع، نماینده شرکت سهامي نمایشگاه های بين المللي در اتاق بازرگاني، 4

 کشاورزی تهران 

1398 

 1398 مشاور رئيس کل سازمان توسعه تجارت ایران در امور تجارت بين الملل -1 5

6 
کميته توسعه تجارت خارجي و مقابله با تحریم های حوزه تجارت خارجي "دبير 

 سازمان توسعه تجارت ایراندر  "کشور

1397 

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



7 
معاون اداره کل حوزه ریاست، مدیریت و بازرسي عملکرد سازمان توسعه تجارت 

 ایران

1397 

8 
نماینده سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت سهامي نمایشگاه های بين المللي 

 "معدن و تجارت، ستاد مقابله با تهدید های تحریم در وزارت صنعت"ج.ا.ایران در 

1397 

9 
های نمایشگاهي و )مجوزهای تجاری ه برنامه ریزی و نظارت بر رویدادعضو کارگرو

 سازمان توسعه تجارت  هيات های تجاری(

1398 

10 
قانون خدمات کشوری سازمان توسعه تجارت  92و  91ناظر ارشد تيم بازرسان مواد 

 ایران

1397 

 1394-1397 رایزن بازرگاني جمهوری اسالمي ایران در کشور جمهوری کنيا  11

 1393-1394 معاون اداره کل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران  12

 1387-1392 رایزن بازرگاني جمهوری اسالمي ایران در کشور جمهوری فدرال نيجریه  13

 1385 رئيس اداره بازاریابي و توسعه صادرات سازمان بازرگاني استان تهران 14

 1383 رئيس اداره اطالع رساني و تجارت الکترونيک سازمان بازرگاني استان تهران 15

 1383 بازرگاني استان تهرانمسئول بودجه سازمان  16

 1382 دبير کميته پيشنهادات سازمان بازرگاني استان تهران 17

 1382 مدیر نمایشگاه های خارجي سازمان بازرگاني استان تهران 18

 1384 روسيهمسئول پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاههای بين المللي اگروفود و موادغذایي  19

 1384 رئيس گروه برنامه ریزی سازمان بازرگاني استان تهران 20

 1379 کارشناس ارشد کاالیي سازمان بازرسي و نظارت 21

 

 سوابق تحقیقاتی

 دوره زمانی عنوان  رديف

1 
عمده  توليد، سيستم توزیع در سطوح مختلف واردات،پژوهش هایي در خصوص 

 فروشي و خرده فروشي در کشور

1390 



2 
 هیکشورمان در ابعاد سرما یهمکار نینو یهاو راهبرد نيچتحليلي بر روابط ایران با 

 و خدمات  یگذار

1390 

3 
کشور در رانیا ياسالم یجمهور یتجار کزامري نامه داخل نيآئساختار وتهيه و تنظيم 

 های هدف صادراتي

1394 

 1393 "امکان تهاتر کاال با کشور های آفریقایي"تهيه طرح تحقيقاتي  4

 1388 های دیگرایران و مقایسه آن با کشور تحقيقاتي در خصوص تجارت الکترونيک در 5

 1390 تحليلي بر اثرات جوایز صادراتي در توسعه صادرات 6

7 
های نفوذ کاالها و خدمات ایراني در مردم نيجریه و راهکارمصرف کننده رفتار بررسي 

 ميليوني نيجریه 170بازار 

1389 

8 
راهکارهای افزایش سهم بازار  ( ونگاهي به توریست درماني، )گردشگری سالمت

 ج.ا.ایران در بازار های جهاني

1388 

9 
سازی در خدمات فني و اهميت، ضرورت و راهکار های برند طرح مطالعاتي با عنوان

 مهندسي و...

1379 

 1381 "بایدها و نباید های تجارت با روسيه "تهيه طرح تحقيقاتي با عنوان  10

 

 آموزشی و تقديرنامه هاسوابق 

 دوره زمانی عنوان  رديف

 در دوره های فوق  تجارت و امور بين المللساعت کالسهای آموزش ضمن خدمت در زمينه  1500بيش از  1

  تسلط کامل به زبانهای خارجي انگليسي و ترکي استامبولي 2

3 

ز قبيل وزرای محترم صنعت، معدن عاليرتبه دولتي ادریافت لوح های تقدیر از مقامات 

تجارت، روسای سازمان توسعه تجارت ایران، سفرای محترم کشور های نيجریه و کنيا و

 سایر مسئولين محترم مرتبط با حوزه صمتو 

 طي ده سال گذشته

 


