
 بسمه تعالی

 رزومه و سوابق فعالیت محمد نجاتی

 محمد نجاتی
موسسه آموزش عالی Mini MBAفوق لیسانس حرفه ای مدیریت کسب و کار ) 

 ماد(

 شیراز  - ناتمام( /)دانشگاه پیام نور       لیسانس اقتصاد نظری

 تهران -علم و فرهنگ(    کاردانی مهندسی نرم افزار ) دانشگاه

 

 سوابق:خالصه 
زاریابی ، قائم ، کارمند واحد فروش ، ویزیتور، مدیر فروش ، مدیر باطراح وب سال خدمت از سمت  20طی 

مشاور اقتصادی مدیر عامل همواره سعی کرده ام سه قانون را سرلوحه کار مقام مدیر عامل ، مدیر عامل و 
 خود قرار بدهم:

 آموختن و مطالعه 

 سخت کوشی و عملگرایی 

  حرفه ای و صداقتاخالق 

 سوابق عملیاتی:

 مشاور اقتصادی مدیر عامل –( 1399 – 1397گروه تولیدی جعبه توکلی بزرگترین تولید کننده جعبه لوکس )  

 مدیر اجرایی –( مشاور مدیر عامل 1397 – 1395برتر مالک محترم برند مایکل کِنِدی ) نشرکت طلوع زمان آورا

 قائم مقام مدیر عامل  –( 1395پخش پیشروگامان نماینده انحصاری برند ساویز در جنوب کشور )

 و مشاور اقتصادی هیئت مدیره مدیر عامل -( 1394-1392سراج اقتصادی ایرانیان )

 مدیر عاملاقتصادی مشاور  –( 1392توسعه و آمایش زنده رود )

 ریابی و فروشمدیر بازا -( 1391شرکت تبلیغای عصر طالیی ) 

 مدیر بازاریابی و فروش –( 1390شرکت پرتو پارس )

 *چشم پوشی شده است  1390همکاری های قبل از سال  نام از ذکر*



 : و مشاوره سوابق علمی

  سراسر کشور دوره مدیریت یکپارچه بنگاههای اقتصادی 70مدرس 

  دوره گردهمایی مدیران ارشد فروش استان فارس 4میزبان 

 سخنران مدعو همایش آموزشی مدیران میانی و ارشد استان بوشهر 

 سخنران مدعو همایش آموزشی مدیران میانی و ارشد استان سیستان و بلوچستان 

  سمینار در حوزه های سرمایه گذاری، بازاریابی و کارآفرینی 30سخنران مدعو بیش از 

  که از بردن نام ایشان صرف نظر شده است. ده ها فرد حقیقی و حقوقیمشاور اقتصادی 

 تالیفات و دستاوردها:

  مدیر جریان ساز؛ اقدام و عمل "تالیف کتاب" 

 در حوزه مدیریت مولف بیش از یکصد مقاله منتشر شده و آزاد 

 سایرا"نرم افزار یکپارچه سازمانی  و مدیر پروژه  تحلیلگر ارشد" 

  لیزر سازمان انرژی اتمی ایرانطراحی و آنالیز وبسایت گروه تحقیقات 

 مهارتها:

 :سازمانی
 تحلیل سیستم و مدیریت استراتژیک .1

 بازاریابی و تحلیل بازار .2

 تحلیل صورتهای مالی و تدوین طرح توجیهی .3

4.   Digital Marketing –  کمپین بازاریابی/کمپین تبلیغاتی/فروش و (CRM) 
 فردی:

 حرفه ای –فروش، مذاکره و فن بیان  .1

 حرفه ای) تکنیکال و بنیادین( –تحلیل بورس اوراق بهادار  .2

 حرفه ای –تیم سازی و مدیریت  .3

4. IT  )  طراحی شبکه / برنامه نویسی / تحلیل سیستم ( 

 مکاتبات تجاری   –انگلیسی  :زبانهای خارجی 
 nejati.wmt@gmail.com – 09125423441تماس با من :


