بسمه تعالی
با سالم
احتراما" به استحضار می رساند:
رزومه وسوابق تحصيلی،شغلی،تجربی اينجانب محمد زرگری صمد نژاد(صمدی) به شرح زير می باشد.
سوابق تحصيلی:
 دکتری حرفه ای مديريت کسب و کار( دانشگاه تبريز))(D.B.A دکتری حرفه ای مديريت کسب و کار(سازمان مديريت صنعتی)کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی– گرايش بازاريابی(دانشگاه آزاد اسالمی) کارشناسی ارشد مديريت اجرائی-گرايش استراتژيک(( (E.M.B.Aسازمان مديريت صنعتی)))The Executive Master Of Business Administration
 مدرک ()ICDL II مدرک مهندسی فروش وبازاريابی از سازمان مديريت صنعتی مدرک مديريت فروش از مرکزآموزش و پژوهش صنايع ايرانگواهينامه مديريت بازاريابی وفروشگواهينامه مديريت کيفيت جامع )(T.Q.Mگواهينامه مديريت استراتژيک گواهينامه مديريت پروژه گواهينامه نام تجاریسوابق شغلی:
عضو هيات مديره و مدير روابط عمومی و بين الملل صنايع کاشی تبريز عضو هيات مديره و مدير عامل صنايع پالستيک آذر چاپ تبريز عضو هيات مديره انجمن صنفی موسسات فرهنگی ،هنری ،آموزشی استان آذربايجان شرقیعضو هيات مديره شرکت تعاونی کسب و کارآسای آذربايجان عضو هيات مديره و مدير عامل موسسه آموزشی ،پژوهشی فاريابمدير مسئول کانون تبليغاتی و آگهی کاراعضو انجمن مشاوران مديريت ايران1

عضو انجمن مديران صنايع استان آذربايجان شرقیمشاور مديريت و مدير پروژه شرکت تبليغاتی پرنيانمشاورعالی طرح و برنامه روزنامه فجر آذربايجانمشاور مديريت و ارتقاء سيستم شرکت ماکس نتمشاور شرکت بيمه ايرانمشاور شرکت ترازوپندمشاور شرکت الماس افزارمشاور صنايع غذايی تک شهد مشاور شرکت Svcoمشاور مرکز خريد جواهر تبريزمشاور ارشد بانک مهر اقتصاد در استان آذربايجان شرقیمشاور بازاريابی پروژه آيسان(ترمينال قديم)مشاور شرکت پارس صنعتمشاور شرکت نيرو ارابهمشاور شرکت دربمدير پروژه طرح تحقيقاتی بررسی رضايت مشتری شرکت ايرانسل در استان های آذربايجانشرقی،آذربايجان غربی و اردبيل
-مديرپروژه طرح تحقيقات بازار شرکت حيات ترکيه در استان آذربايجان شرقی

سوابق تدريس
-1مدرس مرکز آموزش بازرگانی استان آذربايجان شرقی در رشته های:
مديريت بازاريابیمديريت فروش تحقيقات بازاريابیبازاريابی بيمهبازاريابی صنعتیبازاريابی پيشرفتهبازاريابی الکترونيکیمديريت تبليغات2

شيوه های حضور در نمايشگاه های تجاریمبانی تحقيقات صنعتی-2مدرس دانشگاه علوم پزشکی ،دانشکده بهداشت در رشته:
بازاريابی خدمات درمانی-3مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی دارای کد مدرسی به شماره 8600692در رشته:
مديريت بازاريابی و فروش-4مدرس سازمان تعاون در رشته های:
اداره موثر تعاونی های مصرفمديريت فروشمديريت بازاريابیبسته بندیطراحی فروشگاه و چيدمان-5مدرس موسسه آموزشی و پژوهشی فارياب در رشته های:
بازاريابی خدماتبازاريابی بيمه-6مدرس دانشگاه ارس در رشته
مديريت صادرات
 -7مدرس مرکز آموزش بازرگانی استان اردبيل در رشته های
استراتژی موثر در ارتباط با مشتریبرنامه ريزی و تدوين استراتژی های تبليغاتی-8مدرس دانشگاه ربع رشيدی در رشته
بازاريابی بيمه-9مدرس دانشگاه هنر اسالمی-دانشکده فرش
شناخت بازارهای جهانی فرشمديريت توليد فرش-
-10مدرس مرکز آموزش پويا تدبير در رشته های
بازار يابی و فروش بيمه در استان های آذربايجان شرقی-آذربايجان غربی-اردبيل-زنجان...-
-11مدرس دانشگاه جامع علمی –کاربردی منطقه هشت غله
-12مدرس دانشگاه چرخ نيلوفری(مقطع کارشناسی ارشد)
مديريت ارتباط با مشتریبازاريابی خدمات3

بازاريابی صنعتیمديريت استراتژيک بازاريابیتاليفات :

اصول بازاريابی نظام سالمت
Essenttaials of HEALTH CARE MARKETING
سوابق سمينار
دبير اجرائی سمينار گوهر شناسی اتاق بازرگانی تبريزدبير علمی سمينار مديريت فروش اتاق بازرگانی تبريزدبير سمينار آسيب شناسی نظام پيشنهاداتسخنران کنفرانس مديريت استراتژيکسخنران سمينار نقش نام تجاری در صادرات اتاق بازرگانی تبريزسخنران کارگاه آموزشی مرکز ملی فرش ايرانسخنران همايش منطقه ای فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزیبا تقديم احترام
محمد زرگری صمد نژاد
(صمدی)

تلفن  / 0411-35236959 :همراه 0914-115-9723 :
www.samady.co
E.mail:info@samady.co
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