
1 
 

 به نام خالق هستی 

 مشخصات شخصی:
 

 زهره جانقربانیان نام و نام خانوادگی:

 03/10/1364:متولد

 اصفهان ساکن:

  09133051665 :شماره تماس
 

 تحصیالت:

 1399ت تحول دیجیتال، دانشگاه تهران یمدیر DBAدانشجوی  دکترا:

 70/18مدیریت کارآفرینی شهید بهشتی/معدل کارشناسی ارشد دوم:

 16معدل :/ مدیریت بازرگانی بین الملل / دانشگاه پیام نور تهران کارشناسی ارشد:

بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر وضعیت رقابتی با تأکید بر عملکرد بازاریابی و مالی )مطالعه موردی  پایان نامه کارشناسی ارشد:

 هتلهای دو تا پنج ستاره تهران(

/ رتبه دوم دانشگاه و جز استعدادهای درخشان ) از سهمیه  88/ سال: 76/17نی / دانشگاه شیخ بهایی / معدل :مدیریت بازرگا کارشناسی:

 استعداد های درخشان استفاده نموده و بدون کنکور ادامه تحصیل داده و در حال حاضر تکمیل پایان نامه می باشم.(

 امیک )مطالعه موردی: شرکت کاشی مرجان(بررسی مزیت رقابتی صنعت کاشی و سر پایان نامه کارشناسی:

 82/ سال  18ریاضی و فیزیک / دبیرستان بهشت آیین/ معدل: دیپلم :

 

 سابقه کاری:

 تاکنون(: 1395گروه صنعتی تاش) 

 کارشناس فروش •

 روشها همکاری با واحد سیستم ها و •

 

 (:1394بهمن -1394لوازم خانگی کوییزین )تیر 
 مشاوره فروش  •

 

 :(1393بهمن -1388کاشی مرجان )دی 
 CRMکارشناس  •

 کارشناس فروش •

 مدیریت ارتباطات بازاریابی •
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 اقدامات انجام شده در شرکت های مذکور:

 و سیستم مکانیزه آن CRMکمک در طراحی برنامه  -1

 و سیستم مکانیزه آن به همراه اجرا آن MRطراحی فرآیند  -2

) شامل خدمات، سمپلینگ، نمایشگاهها، آموزش  و سیستم مکانیزه آن به همراه اجرا آن طراحی فرآیند ارتباطات بازاریابی -3

ور و طراحی کمپین تبلیغاتی به منظ نمایندگان، بازاریابی مستقیم و تبلیغات محیطی شامل بیلبورد و سی دی و بروشور و ...(

 ارتقا و توسعه برند  

 طراحی فرایند آموزش نمایندگان -4

 فرآیند رسیدگی به شکایات و کمیته کاهش شکایاتاجرا  -5

 ایجاد شبکه فروش در کشور -6

 تدوین نظام آراستگی و اجرای آن در هلدینگ تاش -7

 فروش از طریق شرکت در مناقصات -8

 R&Dتدوین طراحی سیستم  -9

 تالیفات:

 1390/ انتشارات علوی  IT مهندسی گروه ویژه مدیریت مبانی و اصول: کتاب نوشته شده

 هارتها:م

 word ,excel, power point افزارهایتسلط به نرم  -1

 تسلط به نرم افزارهای فروش) آسا، سند پرداز( -2

 آشنایی با زبان انگلیسی) در حد متوسط( -3

 )در حد متوسط( MSPآشنایی با نرم افزار  -4

 دوره های گذرانده شده:

 جش رضایت مشتری / اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهانتعیین شاخص ها و سن -1

 کار تیمی در واحد های بازرگانی به منظور افزایش فروش / مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران -2

 مدیریت مشتریان شاکی / مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان -3

 سیاست های تشویقی و روش های افزایش فروش / مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی اصفهان -4

 درون سازمانیکارگاه آموزشی مدل ارزیابی متوازن /  -5

 دوره های کاشیکاری / درون سازمانی -6

 .... / درون سازمانی -7

  


