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های  آموزشمدیریت در حیطه  خودمدیران ساله  17 با تکیه بر تجارب موفق و ارزنده "وزانـش هـر دانـنش"موسسه 

 در و پکیج های آموزشی پیشروطراح و مجری بسیاری از دوره ) با تیم اجرایی بسیار مجرب ،کاربردی و مشاوره مدیریت آموزش

کارگاه  برگزاری دوره،در زمینه  ،و اساتید مجرب و مطرح در سطح کشور ، برای سازمانها و دانش پژوهان(موسسات آموزشی معتبر شیراز

 فعالیت می نماید. شرکتهای خصوصیو  ی دولتیسازمانهاشرکتهای حوزه نفت و گاز، ویژه  منتورینگ و های آموزشیو سمینار
 

در طیف وسیعی از خدمات خود ریزی و ارائه ، اقدام به طرحاین صنعتهوزان با هدف برآورده نمودن نیاز موجود در 

شرکتها، و مدیران  نکارکنابرای افراد عام و متخصص،  .مدیریت، فناوری اطالعات، فنی و مهندسی، روانشناسی و ..حوزه های 

 .جامعه نموده استصنایع و دانش، بینش و فرهنگ  سطح ارتقا به کمک راستای در …سازمانها و 

 

 : 1400سال در  وزانـهموسسـه  یـق اجرایـی از سوابـبرخ
 

  دوره آنالین برگزاری( پکیج مدیریت دارایی فیزیکیISO 55000) – هلدینگ کاله 

  مجدد فرایندهای سازمانی با ابزارمهندسی برگزاری دوره آنالین BPMN -  کیشموسسه آموزشی علوم و فنون 

  مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران -ک و ارائه موثر اینفوگرافیبرگزاری دوره آنالین 

  برگزاری چهار دوره آنالینHandover Management - شرکت پلیمر آریا ساسول 

  پتروشیمی شیراز -ویژه مدیران  –مهندسی ارزش برگزاری دوره حضوری 

  شهرداری اصفهان -فناوری های نوین در مدیریت پسماند با رویکرد استفاده از تجربیات جهان برگزاری دوره آنالین 

 )مدرس از آلمان(

  )آشنایی با تجزیه و تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد برگزاری دوره آنالین )و به صورت کشوریBABOK - 

 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

  مدرس از نیوزلند( شهرداری اصفهان -آخرین فناوری سامانه های حمل و نقل هوشمند برگزاری دوره آنالین( 

  پتروشیمی شیراز  -ژی در کمپرسورها، پمپ ها و فن ها مدیریت انربرگزاری دوره آنالین 

  پتروشیمی شیراز -مدیریت پروژه برگزاری دوره حضوری 

  شهرداری اصفهان  - پادشکنندگی سازمانیبرگزاری دوره آنالین 

 کارگاه مدیریت روابط عمومی پیشرو رگزاری دوره آنالین بMPPR -  عملیات انتقال گاز  4منطقه 

  برگزاری دوره آنالین بازرسی خطوط لوله فرآیندی بر اساس استانداردASME B31.3 -  گازعملیات انتقال  4منطقه 

  پتروشیمی شیراز -برگزاری دوره آنالین روشهای مدیریت و کنترل مصرف انرژی در فرایندهای احتراق مشعل و دیگهای بخار 

  شهرداری شیراز -مبانی گزینش شایستگی تیم ها برگزاری دوره حضوری 
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  فنون )کیش(موسسه آموزشی علوم و  -امنیت شبکه های اجتماعی و سواد رسانه ای برگزاری دوره آنالین 

 شهرداری شیراز -کار تیمی حضوری  کارگاهرگزاری ب 

  پتروشیمی شیراز –دوره آنالین سیستم های مدیریت بخار و روش های بهینه سازی مصرف بخار دو برگزاری 

 شهرداری اصفهان  -رگزاری دوره آنالین بهره وری و تکنیکهای اندازه گیری آن ب 

  برگزاری دوره آنالینData Science & Machine Learning -  گروه شرکتهای پرتو آبیBRTel 

  هولدینگ فرزانگان فارس نیکو -برگزاری دوره حضوری فرآیندهای آموزش و توسعه فردی  

  شیراز شهرداری -مهندسی ارزش  آنالینبرگزاری دوره 

  (شرکت نیروگاه گازی فارسمپنا  ) -مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه  حضوریبرگزاری دوره 

  نشهرداری اصفها -برگزاری دوره آنالین جایگاه محیط زیست در برنامه ریزی شهری 

  مدیران شهرداری اصفهان –برگزاری دوره آنالین و حضوری مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی 

  برگزاری دوره حضوریData Science –  گروه شرکتهای پرتو آبی هیئت مدیرهBRTel 

  تروشیمی شیرازپ -ویژه اعضای خانواده مدیران و کارکنان  -فن بیان ویژه کودکان برگزاری دوره آنالین 

  تروشیمی شیرازپ -ویژه اعضای خانواده مدیران و کارکنان  - نوجوانانفن بیان ویژه برگزاری دوره آنالین 

  )شیراز پتروشیمی -ویژه اعضای خانواده مدیران و کارکنان  -برگزاری دوره آنالین سواد مالی ویژه نوجوانان )مدیریت پول 

  شهرداری اصفهان  -اصول بایگانی و مدیریت اسناد برگزاری دوره آنالین 

  سازمان آتش نشانی شیراز -برگزاری وبینار پیشگیری و مقابله با آتش سوزی منابع طبیعی، فضای سبز و باغات 

 شهرداری اصفهان -ا ارایه نمونه های موفق مذاکره مذاکره پیشرفته ب برگزاری دوره آنالین 

 شرکت یاتاقان بوش ایران -رگزاری دوره حضوری تکنیکهای حل خالقانه مسئله ب 

  شهرداری اصفهان -برگزاری دوره آنالین اصول و فنون مذاکره 

  شرکت فورج البرز -برگزاری دوره حضوری تکنیکهای حل خالقانه مسئله 

  اصفهانشهرداری  -نشانه ها و عوامل موثر بر طالق عاطفی برگزاری دوره آنالین 

  پتروشیمی شیراز – هوش هیجانیدوره آنالین دو برگزاری 

  شرکت شتابکار -برگزاری دوره حضوری تکنیکهای حل خالقانه مسئله 

  تجزیه و تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد برگزاری دوره آنالینBABOK – شهرداری شیراز 

  مدیران شهرداری اصفهان –برگزاری دوره آنالین تاب آوری سازمانی 

  موثر توسط مدل رفتاری  دوره آنالین ارتباطدو برگزاریDISC –  پتروشیمی شیرازاعضای خانواده کارکنان 

  شهرداری اصفهان -تیم سازی و رهبری موثر تیمهای موفق برگزاری دوره آنالین 

 مناطق محروم شهرواندان -تایپ سریع فارسی و انگلیسی با صفحه کلید : برگزاری دوره مهارتی  (مسئولیت اجتماعی 

https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3


  
 

 

 

 رزومه موسسه نشر دانش هوزان
 

 

0 2 1 4 3 8 5 8 0 3 4 

 1400ماه آذر 

 

 : 99سال در  وزانـهموسسـه  یـق اجرایـی از سوابـبرخ
 

 برگزاری دوره آنالین تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد بین المللی BABOK V3 -  شرکتهای ایبکو، بیمارستان

شرکت ثانیه ت شبکه آرا، انرژی، سازمان منطقه آزاد چابهار، شرکعلی اصغر، شرکت مهندسی و طراحی همپا 

 و ... مجموعه آموزشی دکتر سی جی، پردازان

 شرکت پلیمر آریا ساسول - بهداشت روان در محیط کار آنالین دوره برگزاری هشت 

 آنالین دوره رگزاریب UX Fundamental - سازمان منطقه آزاد کیش 

 بهشتی شرکت ملی گاز ایران مجتمع شهید - آنالین مدیریت عملکرد برگزاری دوره 

 همراه اول  –جامع گزارش نویسی حرفه ای آنالین  دورهدو رگزاری بMCI 

 مدیران ارشد شهرداری شیراز - مدیریت استراتژیک رفتار سازمانیآنالین  رگزاری دورهب 

  برگزاری دو دوره آنالین تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد بین المللی BABOK V3 -  گروه شرکتهای پرتو آبیBRTel  

  شیراز )مدرس از نیوزلند( معاونت حمل و نقل شهرداری -برگزاری دوره آنالین مدیریت حمل و نقل همگانی 

 همراه اول -آنالین هوش هیجانی  رگزاری دورهب MCI 

 آنالین  رگزاری دورهب( سامــانه فرماندهی حادثهICS 100 )– شهرداری شیراز 

 بهشتی شرکت ملی گاز ایران مجتمع شهید - منابع انسانی یتوانمندسازآنالین  برگزاری دوره 

 مدیران ارشد شهرداری شیراز - تاب آوری سازمانیآنالین  رگزاری دورهب 

  برگزاری دوره آنالینCEH –  رازیانتقال گاز ش اتیعمل پنجمنطقه 

 معاونت فنی شهرداری شیراز - مدیریت انرژی در ساختمانآنالین  برگزاری دوره 

 مجتمع صنعتی دکوران – جامع مهارت های فروش و بازاریابی )مقدماتی( حضوری برگزاری دوره 

 شهرداری مشهد -مدیران اجرایی  –آنالین مدیریت مشارکتی  برگزاری دوره 

 (مسئولیت اجتماعی)  و سهل آباد یمحله سعد -مناطق محروم  شهرواندان –: برگزاری دوره مهارتی اصول حسابداری 

 ارتباط موثر با استفاده از مدل رفتاری آنالین  رگزاری دورهبDISC - شهرداری شیراز 

 (مسئولیت اجتماعی)  جمعیت امام علی –نوجوانان خانه اشتغال  – ویزیتور فروش: برگزاری دوره 
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 شهرداری مشهد -مدیران ارشد  –آنالین افزایش کاریزما و نفوذ کالم  دوره برگزاری 

 مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران -کارگاه خبر نویسی آنالین  رگزاری دورهب 

 همراه اول  –آنالین اصول و فنون مذاکرات  دوره رگزاریبMCI 

 مدیریت و رهبری با استفاده از تکنیک های آنالین  برگزاری دورهNLP - مدیران ارشد شهرداری شیراز 

 آنالین  برگزاری دورهInDesign Adobe - بهشتی شرکت ملی گاز ایران مجتمع شهید 

 مدیران ارشد شهرداری شیراز -اصول رایزنی دولتی )البیگری( در سازمانها آنالین  رگزاری دورهب 

 سازمان آتش نشانی شیراز - ایمنی در تکایاآنالین  رگزاری دورهب 

 شورای شهر شیراز – یخدمات یروهاین ژهیو فاتیاصول و آداب تشرحضوری  برگزاری دوره 

 شهرداری شیراز – حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه تیرینامه مد نییبا آ ییآشناآنالین  برگزاری دوره 

  آنالین  دورهدو برگزاریPhotoshop Adobe - بهشتی شرکت ملی گاز ایران مجتمع شهید 

 شهرداری شیراز -حل مساله آنالین  برگزاری دوره 

 شیراز شهرداری - آسیب شناسی نظام ساخت و سازآنالین  برگزاری دوره 

 آتش نشانی شیرازسازمان  - تباغاو  سبز یفضا ،طبیعی منابع زیسو تشآ با مقابلهوبینار پیشگیری و  سه برگزاری 

 شهرداری شیراز – )ژئوتکنیک و آزمایشات مکانیک خاک( یشگاهیآزما میو محاسبه جرا یابیارزآنالین  دوره رگزاریب 

  برگزاری دوره آنالین( خطا ناپذیریPoka-yoke) - معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز 

  مدیران ارشد شهرداری شیراز – تیم سازی و رهبری موثر تیم های موفقبرگزاری دوره آنالین 

  معاونت حمل و نقل شهرداری شیراز  – یحمل و نقل یو توقفگاه ها انهیپا ستگاهیا ییو جانما یابیبا ضوابط مکان  ییآشنابرگزاری دوره آنالین 

  سازمان آتش نشانی شیراز - شیمی حریق و هزمتوبینار برگزاری 

  سبز(  داریپا یساختمان ها یاستاندار جهان -داریپا یاصول معماربرگزاری دوره آنالین(LEED – معاونت فنی شهرداری شیراز 

  معاونت فنی شهرداری شیراز – ساختمان یصنعت یمشخصات جهان -داریپا یاصول معماربرگزاری دوره آنالین 

  شهرداری شیراز واحد آمار – ابزار و روش های جمع آوری آمار و اطالعاتحضوری برگزاری دوره 

  یو خصوص یمشارکت عمومبرگزاری دوره آنالین PPP سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های عمومی شهرداری شیراز - و انواع آن 

  شهرداری شیراز – ابانیتوان یبرا یفضاها یمناسب ساز یضوابط و استاندارهابرگزاری دوره آنالین 
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 : 98در سال  وزانـهموسسـه  یـق اجرایـی از سوابـبرخ
 

  برگزاری دورهERP بهشتی شرکت ملی گاز ایران مجتمع شهید - تخصیص منابع سازمانی 

  برگزاری دو دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاریDISC –  (طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی )پیدکشرکت 

  صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید - کار )بهداشت روان( طیسالمت روان در محبرگزاری دوره 

  شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار – از کار یناش یروان یاسترس و فشارها تیریمدبرگزاری دوره 

  معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز –برگزاری دوره مدیریت فرایندها 

  بر اساس  ابیارز تیترببرگزاری دورهEFQM - مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران 

  ژىنرا ىمبنا خط ،محاسبه شاخصهاو  ژىنراز ا دهستفاا رزبا اردمو تعیینبرگزاری دوره ISO 50006 - مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران 

  شیراز – برداری نفت و گاز زاگرس جنوبیشرکت بهره - یلیتفکر تحلبرگزاری دوره 

  شرکت کولر هوایی آبان – ندهایفرا و مدلسازی تیریمدبرگزاری دوره 

  معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز - مشاغل لیو تحل هیتجزبرگزاری دوره 

  رازیانتقال گاز ش اتیعمل پنجمنطقه  – یجانیهوش هبرگزاری دوره 

  ی شیرازپتروشیم -مدیران ویژه و حل مسئله  تصمیم گیریبرگزاری دو دوره 

  عملکرد توربو کمپرسور ها  یبا اصول و مبان ییآشنابرگزاری دورهSUMY ZORYA - مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران 

  برگزاری دورهIT Master Plan - شیراز – برداری نفت و گاز زاگرس جنوبیشرکت بهره 

  معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز –برگزاری دوره طراحی اینفوگرافیک و روشهای نوین دیداری سازی داده ها و اطالعات 

  برگزاری دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاریDISC – شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار 

  ی شیرازپتروشیم -مدیران ویژه  یو نوآور تیخالق تیریمدبرگزاری دوره 

  مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران -برگزاری دوره امنیت ارتباطات 

  برگزاری دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاریDISC – نظام مهندسی ساختمان استان فارس 

  ی شیرازپتروشیم -تغییر ویژه مدیران  تیریمدبرگزاری دوره 

  مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران -برگزاری دو دوره اصول و فنون مذاکرات 

  پاالیشگاه هشتم -برگزاری دوره اقتصاد مدیریت 

  برگزاری دورهMicrosoft Word - شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار 
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  مخابرات ایران منطقه فارس -ویژه مدیران ارشد  -برگزاری دوره کوچینگ نقش جدید مدیران 

  شهرداری شیراز -ویژه مدیران ارشد  -برگزاری دوره مدیریت زمان 

  مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران -برگزاری دوره اصول و آداب تشریفات 

  برگزاری دورهCOBIT 2019 - شیراز – نفت و گاز زاگرس جنوبیبرداری شرکت بهره 

  عملکرد توربو کمپرسور ها برگزاری دوره تکمیلیSUMY ZORYA - مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران 

  ی شیرازپتروشیم -ویژه مدیران  -برگزاری دوره مدیریت استرس 

 بهشتی شرکت ملی گاز ایران مجتمع شهید -برون سپاری  برگزاری دوره 

  شهرداری الکترونیک شهرداری شیراز –برگزاری دوره مدیریت و مدلسازی فرایندها 

  ی شیرازپتروشیم -مدیران ویژه  -برگزاری دوره مربی گری 

  شیراز – برداری نفت و گاز زاگرس جنوبیشرکت بهره -برگزاری دوره مدیریت استرس ویژه بانوان 

  منطقه پارسیان – برداری نفت و گاز زاگرس جنوبیشرکت بهره -ی اجتماع یها بیاز آس یریشگیپبرگزاری دوره 

  ی شیرازپتروشیم -ویژه مدیران  -برگزاری دوره تیم ورک 

  شیراز – برداری نفت و گاز زاگرس جنوبیشرکت بهره - قانون برگزاری مناقصاتبرگزاری دوره 

  ی شیرازپتروشیم -ویژه مدیران  - مربی گریبرگزاری دوره 

  شهرداری شیراز -معاونت شهرسازی  -دوره اصول معماری پایدار، توسعه گری برگزاری 

   برگزاری دورهMicrosoft Excel – شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار 

 مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران - برگزاری دوره مهارتهای ارتباطی 

  کنترل مرکزی هوشمندسیستم برگزاری دوره SCATS -  شهرداری شیراز -سازمان حمل و نقل و ترافیک 

  برگزاری دورهMicrosoft Access – شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار 

  (طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی )پیدکشرکت  – تیم ورکدوره دو برگزاری 

  برگزاری دورهNFPA -  شهرداری شیراز -معاونت شهرسازی 

  ی شیرازپتروشیم -ویژه مدیران  - حرفه ای –اخالق علمی برگزاری دوره 

  شهرداری شیراز -سازمان حمل و نقل و ترافیک  -ی شهر یدر گره ها ابانهایو خ نگها،یپارک ینحوه طراحبرگزاری دوره 

  برگزاری دورهPLC -  شرکت نیروگاه گازی فارس(مپنا( 

  منطقه آغار و داالن – زاگرس جنوبی برداری نفت و گازشرکت بهره - متره و براورد پیشرفتهبرگزاری دوره 

https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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  نار و کنگانمنطقه  – برداری نفت و گاز زاگرس جنوبیشرکت بهره - راتیو تعم ینگهدار یزمان بندبرگزاری دوره 

  شرکت نیروگاه گازی فارس(مپنا  -آن شیکنترل و پا ،یریجلوگ یو روشها یخوردگ یمهندس یاصول و مبانبرگزاری دوره( 

  شهرداری شیراز - ل و نقل و ترافیکسازمان حم - نیدوچرخه و معلول اده،یپ یشهر برا یطراحبرگزاری دوره 

  نیروگاه گازی فارسشرکت (مپنا  -یگاز ینهایتورب یخوردگبرگزاری دوره( 

  گرانیو د طیارتباط مؤثر با محبرگزاری دوره DISC – مخابرات ایران منطقه فارس 

  نامه  نییبا آ ییآشنابرگزاری دورهMUTCD - شهرداری شیراز - سازمان حمل و نقل و ترافیک 

  شهرداری شیراز - نیزم کیو تفک یانطباق ساختمانبرگزاری دوره 

 (مسئولیت اجتماعی)  شهرداری شیرازبا همکاری سازمان فرهنگی  – یشهرواندان محله سعد -خانه داری هتل مهارتی : برگزاری دوره 

 

 : 97در سال  وزانـهه ـموسس یـق اجرایـسوابی از ـبرخ
 

  شرکت پتروشیمی شیراز -برگزاری دوره مهندسی ارزش 

  کیفیت مدیریت استانداردممیزی داخلی برگزاری دوره ISO9001:2015 - شیراز منظقه پنج عملیات گاز 

  برگزاری دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاریDISC - شهرداری شیراز - ویژه مدیران ارشد 

  شرکت پلیمر آریا ساسول -دوره روانشناسی صنعتی  "دوازده"برگزاری 

  سازمان نظام مهندسی استان فارس -موثر برگزاری دوره هنر ارتباطات 

  مدیریت یکپارچه ممیزی داخلی سیستم هایبرگزاری دو دوره  IMS - شهرداری شیراز 

  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - سیسکوبرگزاری دوره 

  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - دوره اصول و مبانی مخازن ذخیرهبرگزاری 

 معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز –دوره تیم ورک  دو برگزاری 

  مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران –برگزاری دوره نگرش و تغییر نگرش 

  برگزاری سه دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاریDISC -  شهرداری شیراز -ویژه مدیران میانی 

 مشتری  رضایت سنجش و با مشتری ارتباط مدیریت برگزاری دورهCRM&CSM - شرکت ملی گاز ایران 

 مجتمع شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران -مدیریت عملکرد  برگزاری دوره 

  برگزاری دورهSQL Server - شهرداری شیراز 

https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.aryasasol.com/fa/
http://www.aryasasol.com/fa/
https://planning.shiraz.ir/
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  نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های - خوردگیبرگزاری دوره آزمایش 

  شرکت پاالیشگاه شیراز –برگزاری دوره اکسل حسابداری 

  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران -برگزاری دوره شبکه  

  شرکت پتروشیمی شیراز -برگزاری دوره اصول تشریفات 

  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران -ارتقا سالمت اداری دوره برگزاری 

  شهرداری شیراز -پروژه برگزاری دوره مدیریت 

  شرکت پتروشیمی شیراز -برگزاری دوره فرایند ارتباطات 

  شهرداری شیراز -برگزاری دوره برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 

  شرکت پتروشیمی شیراز -برگزاری دوره مایکروسافت ورد 

  شرکت پتروشیمی شیراز -برگزاری دوره منشیگری 

  شهرداری شیراز - از کار یناش یروان یفشارها کنترل استرس وبرگزاری دوره 

 شهرداری شیرازسازمان فرهنگی  – یگردشگر کیاستراتژ یابیازاربرگزاری دوره ب 

  شهرداری شیراز -برگزاری دوره مدیریت عملکرد 

  داده انبار سازی پیاده و طراحیبرگزاری دوره (DATA WAREHOUSE )- شهرداری شیراز 

  شهرداری شیراز -فرآیندکاوی دوره  "دو"برگزاری 

  مدیران ارشد شهرداری شیراز -تیم ورک  دورهبرگزاری 

  برگزاری دورهRevit Architecture – مخابرات ایران منطقه فارس 

  مخابرات ایران منطقه فارس –برگزاری دوره ارتباط با مشتری 

  استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایبرگزاری دورهISO 45001  -  شرکت نیروگاه گازی فارس(مپنا( 

 پتروشیمی شیراز –ی منابع انسان ریغ رانیمد یبرا یمنابع انسان تیریمد 

  برگزاری دوره ارتباط موثر توسط مدل رفتاریDISC –  (طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی )پیدکشرکت 

  منطقه پارسیان – نفت و گاز زاگرس جنوبی برداریبهره شرکت  -و گاز برگزاری دوره اقتصاد نفت 

  برگزاری دوره تخصصی زاکسلZyxel –  فارسمخابرات ایران منطقه 

 برگزاری دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ISO 14001:2015 – شرکت نیروگاه گازی فارس(  مپنا( 

  و ... شهرداری شیراز 4منطقه  -برگزاری دوره تیم ورک 

  

http://www.tuvacademy.ir/product/53/C06.html
https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 : وزانـران هـمدیموسسـه و  یـق اجرایـسوابی از ـبرخ
 

 برای سازمانها و دانش پژوهانموسسات آموزشی معتبر شیراز در طراح و مجری بسیاری از دوره و پکیج های آموزشی پیشرو ، 

  با همکاری آکادمی بین المللی توف نورد ایران برگزاری سمینار مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

 اتاق بازرگانی استان فارس - آلمان

  جنوب منطقه صنعتی مدیریت سازمان –مشاور مدیر عامل 

 مشاور مدیر مرکز آموزش تکنولوژی اطالعات (IT )– جنوب منطقه صنعتی مدیریت سازمان 

 جنوب منطقه صنعتی مدیریت سازمان – و مهندسی فنی مشاور مدیر مرکز آموزش 

  جنوب منطقه صنعتی مدیریت سازمان –هنر و معماری مشاور مدیر مرکز آموزش 

  فارس استان ساختمان مهندسی نظام سازمان –مشاور مدیریت واحد آموزش 

  )... گروه صنعتی دکوران –مشاور مدیر عامل )منابع انسانی، بهبود فرایند، سیستم، فروش و بازاریابی و 

  نوید( آموزشی گروه) دیباگران فنی مجتمع -مدیر آموزش 

  ارائه مدلی جهت سنجش مولفه های تاثیر گذار بر چابکی سازمانی واحد آموزش شرکت بهرهبا عنوان  مقالهارائه-

 برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس -مشاور مدیر روابط عمومی 

  اطالعاتتکنولوژی مدیر دپارتمان IT - نوید( آموزشی گروه) دیباگران فنی مجتمع 

  نوید( آموزشی گروه) دیباگران فنی مجتمع -مدیر دپارتمان هنر و معماری 

  نوید( آموزشی گروه) دیباگران فنی مجتمع -مدیر دپارتمان مهندسی 

  آلمان –آکادمی توف نورد ایران دوره و قرارداد با برگزاری 

  های آموزشی مورد نیاز سازمانهاطراحی حرفه ای دوره 

 )دبیر همایش مدیران نمایندگی های مجتمع فنی تهران )دیباگران 

  و ... تبلیغات مارکتینگ، برندینگ، حوزه در فعال آینده تصویر شرکت -مشاور مدیر عامل 

  جنوب  اطالعات آوری فن شرکت -مشاور و مدیر آموزش  SITCO 

 فارس استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره - مختلف مهارت آموزی کار و دانش برگزار کننده آزمون جامع رشته های 

  فارس استان ای رایانه صنفی نظام سازمان -طراح سئوال آزمون جامع مشاوران 

  تدوین و پیشنهاد دوره های آموزشی تخصصیIT  استانداری فارس -ویژه سازمانهای دولتی 
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  (فوالد) نیشابور خیام استیل -مشاوره مدیریت 

  (نیشابور) مدیریت اندیشه رهپویان شرکت –مشاور مدیریت و راه اندازی 

 نیرو وزارت پژوهشی آموزشی عالی مجتمع - مشاور آموزشی 

 فارس –خش فراورده های نفتی ایران پ ملی شرکت آموزش مرکز - مشاور و مجری دوره های آموزشی 

  (تهران کیش نماینده) فارس دانشنامه -مشاور مدیریت آموزش 

 برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی  IT - ی شیرازمپتروشی 

  نیرو وزارت پژوهشی آموزشی عالی مجتمع -برگزار کننده دوره های آموزشی 

  ی نفتی فارسها فراورده پخش ملی شرکت آموزش مرکز -برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی 

 نیرو وزارت پژوهشی آموزشی عالی مجتمع -آموزش مانیتورینگ فرایند آموزش  دورهی برگزار 

 (مجتمع فنی دیباگران )گروه آموزشی نویدو  تدریس در سازمان مدیریت صنعتی 

  پتروشیتدریس در شرکت طراحی و مهندسی صنایع( میPidec) 

  تدریس ترفندهایMicrosoft Word علمی و کاربردی استان فارس برای مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع 

 کشاورزی جهاد - شیراز آبفا - فارس آبفا - خون انتقال - هواشناسی:  قبیل از شرکتها  تدریس برای سازمانها و - 

 ...دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس و مرکز  - گلسار - پاالیشگاه

 

 :قـر سوابـت ها و سایـعضوی
 

  1397          اتاق بازرگانی استان فارس -کانون زنان کارآفرین 

  1396        پارک علم و فناوری استان فارس –داوری پانزدهمین رویداد استارتاپ شیراز 

 1391         استانداری فارس - سیون تخصصی آموزش و پژوهشیعضو کم 

 1396          ، صنایع، معادن و کشاورزی شیرازعضو اتاق بازرگانی 

 97و  93-89  سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس -سیون تخصصی آموزش و پژوهش یعضو کم 

  1398 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز   -عضو کمیسیون کارآفرینی و کسب و کارهای نوین 

  1398     رازاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شی -عضو کمیسیون فناوری اطالعات و اقتصاد رسانه 

  تاکنون 1389   نظام صنفی رایانه ای استان فارسسازمان  -)مدیریت آموزش(  3مشاور پایه 

  1389       دانشگاه علوم پزشکی شیراز -همراهی در آموزش الکترونیکی هیئت علمی دانشگاه 
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 : وزانـهریان ـبرخی از مشت
 

  عسلویه – ملی گاز ایرانشرکت 

 عسلویه - شرکت پلیمر آریا ساسول 

  همراه اولMCI - تهران 

  تهران -هلدینگ کاله 

 شیراز –برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی شرکت بهره 

  قه پارسیانطمن -بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  شرکت 

  منطقه آغار و داالن -جنوبی  بهره برداری نفت و گاز زاگرس شرکت 

  منطقه نار و کنگان -بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  شرکت 

  شیراز - شرکت نیروگاه گازی فارس -مپنا 

  تهران -هولدینگ فرزانگان فارس نیکو 

  مشهد -عملیات انتقال گاز  4منطقه 

 شرکت پتروشیمی شیراز 

 گروه شرکتهای پرتو آبی BRTel - تهران 

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی فارس 

  شیرازشرکت پاالیش نفت 

  رازیش -انتقال گاز  اتیعمل پنجمنطقه 

 شهرداری شیراز و میانی مدیران ارشد 

 رازیش یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیمعاونت برنامه ر 

 رازیش یشهردار - کیمعاونت حمل و نقل و تراف 

 کیش - سازمان منطقه آزاد کیش 

 شیراز - شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی 

  شهرداری شیرازمعاونت فنی 

 تهران - شرکت ایبکو 

  تهران -شرکت یاتاقان بوش ایران 

http://www.aryasasol.com/fa/
https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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  تهران –شرکت فورج البرز 

  تهران –شرکت شتابکار 

  شیراز - (طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی )پیدکشرکت 

 شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار 

 شیراز - شرکت کولر هوایی آبان 

  شیراز - منطقه فارس –مخابرات ایران 

 سازمان فرهنگی شهرداری شیراز 

 مایه گذاری و مشارکت های عمومی شهرداری شیرازسازمان سر 

 شیراز - مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس 

 شیراز - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 

 شیراز منطقه ویژه اقتصادی 

 شیراز - گروه صنعتی دکوران 

 شیراز - شرکت مانی ماس 

 شهرداری مشهد 

 سازمان منطقه آزاد چابهار 

  شیرازو خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی 

 شهرداری اصفهان 

 موسسه آموزشی علوم و فنون کیش 

 شیراز - کارخانه پیشگان آشیان 

  حکیم اور سیزشرکت  over sees- شیراز 

 شیراز - هواپیمایی روشنان پرواز 

 شیراز - بیمارستان علی اصغر 

 شیراز - درمانگاه پردیس 

 تهران - شرکت شبکه آرا 

 شیراز - شرکت ثانیه پردازان 

 شیراز – مجموعه آموزشی دکتر سی جی 

 ... و  

http://www.pidmco.ir/vendor/2135-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%DA%A9-PETROCHEMICAL-INDUSTRIES-DESIGN-AND-ENGINEERING-PIDEC.html
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 گواهی حسـن انجـام کـار از :
 

 شرکت پتروشیمی شیراز 

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  

 مرکز آموزش شهید بهشتی جم( شرکت ملی گاز ایران( 

  نفت شیرازشرکت پاالیش 

  شرکت نیروگاه گازی فارس -مپنا 

  (طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی )پیدکشرکت 

 شهرداری شیراز 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 

 گروه شرکتهای پرتو آبی BRTel - تهران 

 شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار 

 تهران -فارس نیکو  هولدینگ فرزانگان 

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز 

 

    وزان : ـسه هـموس مسئولیـت اجتـماعی
 

ها یا مسئولیت اجتماعی یا مسئولیت اجتماعی شرکتCSR (Corporate Social Responsibility ) مسئولیت اجتماعی شرکتی

پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی درحوزه اجتماع می تهاشرکاست که به نقش  "اخالق کسب و کار"ها از جستارهای سازمان

کند، ای که در آن فعالیت میمجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه

 : انجام می دهدخود اجتماعی و باور  مسئولیت در راستای اعتقاد بهانجام دهد. از اینرو موسسه نشر دانش هوزان فعالیتهای 
 

 عقد قرارداد با سازمان فرهنگی شهرداری در خصوص آموزش رایگان شهروندان محترم محله سعدی 

 کمک به کارآفرینی از طریق تجهیز کارگاه خیاطی برای بانوان محترم بد سرپرست/ بی سرپرست محله سعدی 

 سمینار آموزشی سالمت دهان و دندان، برای مادران محترم محله سعدی 

 ینار آموزشی سالمت و بهداشت زنان، برای بانوان محترم محله سعدیسم 

  آموزش رایگانICDL نوجوانان محترم محله سعدی با همکاری سازمان مدیریت صنعتی 

  به هدف اشتغال بانوان محترم محله سعدی "خانه داری هتل"برگزاری دوره آموزشی رایگان مهارتی 

  و سهل آباد یمحله سعد -مناطق محروم  شهرواندان –برگزاری دوره مهارتی اصول حسابداری 

  جمعیت امام علی –نوجوانان خانه اشتغال  – ویزیتور فروشبرگزاری دوره 

  مناطق محروم شهرواندان -تایپ سریع فارسی و انگلیسی با صفحه کلید برگزاری دوره مهارتی 

 ... و 

https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.mapnagroup.com/companies/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA

