
عيانص یسدنهم  یسانشراک 

فيرش يتعنص  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

MBA دشرا یسانشراک 

زربلارهم هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

DBA یرتکد

يتعنص تيريدم  نامزاس  هاگشناد : / هسسوم

ينامزاس يدرف و  لوحت  يبرم  رواشم و 

سدينمراپ تکرش :

زا ۱۳۹۶ یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

يناسنا هيامرس  هعسوت  ريدم 

پانف هورگ  تکرش :

ریت ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸

اهدرواتسد فیاظو و 

هراومه مدوخ  يگدنز  فلتخم  داعبا  رد  ار  تاعوضوم  نيا  .تسا  يگدنز  تیفیک  ينيرفآ و  مه  ييازفا ، مه  یزاس ، تیلباق  هب  عجار  نم  یگدنز 

.ما هدرکراک  یدرف  لوحت  دشر و  هرواشم  یناسنا ، یاه  هیامرس  هزوح  ، دادیور یرازگرب  ییارجا و  تیریدم  هزوح  رد  لاس  هد  زا  شيب  .منک  يم  نيرمت 

هيامرس ريدم  هرفن  رازه  ات  کچوک  ياه  تکرش  رد  .ما  هتشاد  تيلاعف  تاعالطا  يروانف  هزوح  یاه  گنیدله  زا  یکی  رد  ییارجا  ريدم  ناونع  هب 

هغدغد فشک  ينامزاس و  قلعت  ساسحا  داجيا  دشر و  شزومآ و  يارب  گنيچوک  ياه  تراهم  زا  .ما  هتشاد  پآ  ليکسا  هبرجت  ما و  هدوب  يناسنا 

يياونش نوچ  يياهتراهم  زا  دنمتردق  ينامزاس  گنهرف  اب  مجسنم و  ياه  نامزاس  داجيا  يارب  .منک  يم  هدافتسا  ينامزاس  فلتخم  حوطس  ياه 

هتخاس و هچراپکي  ينامزاس  گنهرف  اب  مجسنم و  ياه  ميت  هتشذگ  ياه  لاس  يط  .مريگ  يم  هرهب  هنالدمه  طابترا  ، هلاسم لح  لباقتم ، کرد  رثوم ،

رايسب يميت  دنياشوخ و  هبرجت  داجيا  يناسنا و  ياه  هيامرس  لاصتا  يارب  يا  هقلح  ناونع  هب  اهداديور  يرازگرب  يحارط و  زا  .ما  هدرک  يربهار 

.ما هتفرگ  هرهب 

هاشنامرک هيدهم 

۱۳۶۳/۶/۲۷ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

kermanshah.mahdieh@gmail.com 

(+۹۸)۹۱۲۳۰۱۴۹۶۳ 

۸۸۰۷۷۱۷۹ 

رذگ يلامش ، کمالف  کناويا ، برغ ، کرهش  نارهت ،

دحاو 2 کالپ 1 ، تشهبيدرا ،
 

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

ناريدم نانيرفآراک و  يارب  يدرف  لوحت  هرود  يرازگرب 

رد لاعف  روضح  هبرجت  لاس  هدزناپ  اب  هورگ  دشرا  رواشم 

لوحت یوگتفگ 

ينامزاس لوحت  ياه  هرود  يزير  همانرب  يحارط و 

زا 2000 شيب  هب  تمدخ  هئارا  يرگ و  يبرم  ميت  رد  يراکمه 

هتشذگ لاس  ود  يط  ريدم 

پانف کيتا و  تکرش  يناسنا  ياه  هيامرس  اهدنيآرف و  ريدم 

رد رفن  هب 1000  رفن  زا 50   Scale Up رد يهارمه   / تخادرپ

يزاس هچراپکي  تکرش و  دنچ   Merge هبرجت تخادرپ /  پانف 

/ Grading لغش /  حرش  يزاسدرادناتسا  ينامزاس /  گنهرف 

يارب  ISO 9001/ 10015 ياهدرادناتسا ذخا 

تخادرپ پانف  هناخراک 

تيريدم نامزاس  يناسنا /  عبانم  يلاعت  يا  هرقن  ناشن  ذخا 

پانف تکرش  يارب  يتعنص 

، يزاس ميت  فادها  اب  هنالاس  يلصف و  ياهداديور  يرازگرب 

حطس اب  هرفن  ات 3000  رفن  زا 50  يدرف  هعسوت  شزيگنا و 

يلاع تياضر 

يياسانش پانف /  هورگ  يناسنا  هيامرس  هتيمک  وضع 

يزادنا هار  يرورپ /  نيشناج  حرط  رترب /  ياهدادعتسا 

پانف ينامزاس  هاگشناد 



نامزاس هعسوت  ريدم 

اونمه هسسوم :

۱۳۹۴ - ۱۳۹۰

اهدرواتسد فیاظو و 

(Coaching یرگ (  یربهریبرم  تیریدم و 

یناسنا عبانم  شزومآو  یریگراکب  هرکاذمبذج و 

یطابترا دادیوریاهتراهم  یرازگرب  تیریدم و 

ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یسیلگنا

Being A Leader And The Effective Exercise Of

Leadership: An Ontological / Phenomenological Model

دراهرا رنرو  هسسوم :

۱۳۹۵ : خیرات

The landmark forum,personal development program,

coaching

کرامدنل هسسوم  هسسوم :

۱۳۹۷ : خیرات

human resources management and Excellence Examiner

۱۳۹۴ : خیرات

Leadership Vs Management course

Nice and Sophia Antipolis- هسسوم :

France

۱۳۹۵ : خیرات

Non-Violent Communication/ ACT/ Enneagram Theory /

Mission Control

۱۳۹۳ : خیرات

ينيرفآراک يرگ  يبرم 

فيرش هاگشناد  هسسوم :

۱۳۹۲ : خیرات

mahdieh-kermanshah

نايبرم يارب  رفن  دادعت 500  ات  يشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب 

شرورپ شزومآ و 

هقباس لاس  هد  اب  شیور  یاوآ  یاونمه  هسسوم  رازگ  ناینب  مه 

تصرف زا 100  شیب  داجیا  نانز و  هزوح  ینیرفآراک  تیلاعف ،

میقتسم ریغ  میقتسم و  یلغش 

ناريا رد  ناکدوک  يارب  يرهش  هژورپ  نيلوا  يارجا  رد  تکراشم 

،

ناملعم نيدلاو و  ناکدوک / يارب  يشزومآ  تامدخ  هعسوت 

اه تراهم 

نابز

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

یعامتجا هکبش 

https://linkedin.com/in/mahdieh-kermanshah

