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 لئَ ثَسکبلیب                                                                                                                                             

 

 

  هحسي ًَسٍصلَ 
 

 
1980mnoroozi@gmail.com 

 
@mohsennoroozloo 

 

 
 تحصیلی سَاثك

 

 Doctor of Business Administration کست ٍ کبس  دکتشی هذیشیت حشفِ ای(DBA) 

  تْشاى)داًطگبُ تْشاى( 

 Master of Business Administration کبسضٌبسی اسضذ هذیشیت کست ٍ کبس(MBA) 

 تْشاى)داًطگبُ تْشاى(

 Master of Business Administration کبسضٌبسی اسضذ هذیشیت کست ٍ کبس(MBA) 

 تْشاى)هذسسِ آهَصش عبلی هطبٍساى(

   تحصیل دس سضتِ هٌْذسی ثشق گشایص لذست 

 واحد بهار –دانشگاه آزاد اسالمی      

  دیپلن ثشق صٌعتی اص کبس ٍ داًص 
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  س:تذسیسَاثك 
جْت سبصهبًْب ،  1399سبل  اٍاخشتب  92عی سبل ّبی  کبسگبّی ٍ سبصهبًی دٍسُ آهَصضی  100  یص اصثثشگضاسی 

 ثب هَضَعبت :ٍ  پشسٌل هحتشم صٌبیع هتَسظ ٍ کَچک  هذیشاى

 فشٍش ثِ سجک ثَلیٌگی ثشای اٍلیي ثبس دس ایشاى 

  هزاکشات تجبسی ٍ سبصهبًیاصَل ٍ فٌَى 

 دس سبصهبى اًعغبف پزیشی ٍ اصَل ٍ فٌَى هصبحجِ استخذاهی ، ایجبد اًگیضش 

  هذیشاى ِ ٍ تصوین گیشیحل هسبل ًٍگشش هثجت 

 اصَل ٍ تکٌیک ّبی فشٍش ٍ ثبصاسیبثی 

 تفکش سیستوی اصَل هذیشیت سبصهبًی ٍ 

 هَفمیت ثب اثش هشکت 

 استجبط هَثش ٍ تَسعِ فشدی فشٍضٌذُ ٍ هذیش 

 حشفِ ای سَاثك ضغلی 

  صهبى / ضشکتثشًذ هذت )هبُ( صهیٌِ   عٌَاىسوت/
 

  3122-3127 رسىت بیٌالبٌیا 27 لبٌیات تَلیذ ٍ اًجبسّب   َلئسه

 

  3121-3121 سَرًا 31 پَضاک فشٍضٌذُ

  3121-3122 سپٌذ 13 صٌعت هذیش ثبصسگبًی

 

 فشٍش ذیش ه

 ایهٌغمِ 

هَاد اٍلیِ صٌایع 

 غذایی

 

 باسرگاًی 31

 پارس استا

3122-3122  

 

 371 صٌعت ساختواى هذیش عبهل
 

  3132 -3122 جْاى ًوا

  3133تا  3131 هاتاباسرگاًی   13 صٌعت  هذیش عبهل

  3133تا  3133 سبَسارگاًیک  1 هحصَالت ارگاًیک هذیش ثبصسگبًی

  3133تا  3133 هثبت خَبتزهجلِ  3 استارتاپ ّن ثٌیبًگزاس

  3133تا  3133 هَسسِ رٍیص 1 هَسسِ آهَسضی هذیش عبهل

ًوبیٌذگی  دپبستوبىهذیش 

 کطَسّبی 

 هذرسِ عالی  32 هَسسِ آهَسضی

 کسب ٍ کار هاّاى

  3132تا  3132
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  تا کٌَى  3132 هذیز جزیاى ساس - هذیز جزیاى ساس ًگزاس ّن ثٌیب

 فشٍش ذیش ه

 ٍ الجشصتْشاى 

 بیَتیٌعت ص

 سالي ّای سیباییٍ 

  ٌَىکتا  3133 بیٌیتزکت ض -

  تا کٌَى  3133 غذایی الًشا ٌایع ص -  غذایی َاده  اسضذ فشٍشذیش ه

 

 

 

 ثشگضاس ضذُ  ی ٍهطبٍسُ ایدٍسُ ّبی آهَصضاص  شخیث 

    صهبى  عٌَاى ضشکت  -هحل اجشا سوت 

    1393 فشٍش ٍ ثبصاسیبثی ثبصسگبًی سّسَ هطبٍس

 راُ اًذاسی کسب ٍ کار  هَسسِ آهَسضی سالیذ هطبٍس

 ٍ هذیزیت

3131     

     CRM 3137استقزار سیستن جاهع زکت جْاى ًواض هطاٍر 

 

    3121 3113استقزار ایشٍ  آریي الکتزیک هطبٍس

 هطاٍر تَسعِ   هَسسِ آهَسضی بشرگاى هطبٍس

 ٍ عضَ اتاق فکز

3131      

  هطاٍر هذیز عاهل  پالس الکتزیک هطبٍس

  هطاٍر فزٍش

       3133       

 ش هطاٍر فزٍا ضزکت طبیعت ًَ هطبٍس

 ٍ باساریابی

3132     

    3132 هطاٍر فزٍش ٍ تَسعِ ضزکت ٍیکیلیٌیک هطبٍسُ

 هطبٍس 

 عبلی
 آقای ٍلی الْی

 هطاٍر تبلیغات

 ٍ بزًذیٌگ 
3133   

 

 هطبٍسُ

 عبلی

Startup Weekend 
 ًبًَ

  3133 هطاٍر فزٍش ٍ تَسعِ هحصَل

 

 

 هطبٍس 

 هذسس ٍ

لَاسم خاًگی زکت ض

 ًاساالکتزیک

 زٍش ٍفهطاٍر 

 فزٍش حزفِ ایهذرس 
3133   
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 هطبٍس 

 عبلی

 کسب ٍ کار َسسِه

 سال افشٍىهذیزاى 

 رضذ هذیزعاهلاهطاٍر 

 هطاٍر فزٍشٍ 
3133   

 هطبٍس 

 عبلی
   3133 پخص آریاپیطزٍزکت ض پخصزکت ض

 

 هطبٍسُ

 عبلی

 اسجبة ثبصیَلیذ ت

 َاصم آهَصضیلٍ 

  3133 هطاٍر فزٍش ٍ تَسعِ هحصَل

 

 

 هطبٍس 

 هذسس ٍ
   3132 زٍش فهطاٍر  آسیا ارتباط زکتض

 

 هطبٍس 

 عبلی
 َدکتز بایضزکت      

 رضذ هذیزعاهلاهطاٍر 

 هطاٍر فزٍشٍ 
3132   

 هطبٍس 

 عبلی
   3133 پخص آریاپیطزٍزکت ض پخصزکت ض

 

 هطبٍسُ

 عبلی

 ضجکِ اجتوبعیٍلیي ا

اص حیَاًبت  تحوبی

 (صیجشتَى)خبًگی

 ٍفزٍش  ارضذ هطاٍر

 راُ اًذاسی کسب ٍ کار 

3133  

 

 

 هطبٍس 

 عبلی

 دًذاًپشضکیلیٌیک ک

 آسادیدکتز 

 هَسش آفزٍش ٍ ر طاٍه

 تین فزٍش 
3132   

 

ٍ  کبس َل کبسآفشیٌی ٍ ساُ اًذاصی کست ٍاص ،startupٍ هطبٍسُ حشفِ ای ثشًذ ّب ٍ ضشکت ّبی داًص ثٌیبى ٍ

ّبی ضخصی کِ اص رکش ًبم آًْب ثذلیل کثشت دس ایي کبس هطبٍسُ ٍ هشثی فشٍش کست ٍ ٍ Plan  Businessعشاحی 

 فشم پشّیض ضذُ است.

 

 ُای اص سبیش سَاثك کبسی : گضیذ 

  ًجبتی( هحوذکتبة هذیش جشیبى سبص ) ثب ّوشاّی آلبی هَلف 

 ُفشٍش) دس دست چبح(کتبة دس حَصُ  ًَیسٌذ 

 هطبٍس ٍ عضَیت دس ّیبت ّبی تجبسی دس داخل ٍ خبسج اص کطَس 

  اختشاع دس صٌعت کیصبحت اهتیبس 

https://beloved.marketing/how-to-write-business-plan/#-business-plan-2
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  تَسعِ فشدی هذیشیت ،فشٍشدس حَصُ دٍسُ ّبی آهَصضی ٍ: 

 یافتخبس ضبگشدی پشٍفسَس حیذس –هزاکشُ  ٍ اصَل سٍاًطٌبسی 

 BRS   هَسسِ آهَصضی ثشٍت آفشیٌبى –هْبستْبی هذیشیت اجشایی 

  اًجوي دًیبی ثْتش –استجبط هَفك ٍ هَثش 

  تحلیل سفتبس هتمبثلTA-  اًجوي دًیبی ثْتش 

  ٍدٍسُ ّبی هتعذد دس حَصُ فشٍش ٍ کست ٍ کبس ٍ هذیشیت 

 

  سَاثك پژٍّطی 

  ًمص استجبط هَفك ٍ هَثش دس فشٍش ثشسسیB2B   ٍB2C  عَاهل هَثش فشدی ٍ سبصهبًی دس فشٍش ٍ 

  ٌِپژٍّص دس صهیNiche market یبثی ٍ ًبکبهی ضشکت ّبی ثضسگ دس ایي ثبصاس هٍ علل کب 

 تشیي ًتیجِ ٍ اثشثخطی  ی ٍ اسایِ ساّکبس جْت کست ضبیستِضٌبسی جلسبت هزاکشُ تیو آسیت

 دس ایشاىهزاکشات تجبسی دس ّیبت ّبی تجبسی 

 ّ جْت  بی کبسثشدیثشسسی علل ثشٍص ثحشاى ٍ ٍسضکستگی ضشکتْبی هتَسظ ٍ کَچک ٍ اسایِ ساّکبس

 پیطگیشی ، ضٌبسبیی ٍ همبثلِ ثب ثحشاى 

  عَاهل تبثیشگزاس سٍاًطٌبسی ٍ جبهعِ ضٌبسی ثش فشٍش ٍ ثبصاسیبثی 

 

 : همبالت 
 التصبد دس خبًَادُ ٍ ًمص تجول گشایی دس آى 

  هذیشیت ثِ ضیَُ هذیش جشیبى سبصتحلیل 

  تطخیص کالم ًبدسست ثش اسبس صثبى ثذى اًسبى 

 شکتْبی هتَسظ ٍ کَچکتبثیش ثشًبهِ سیضی صحیح فشٍش ثش ثشٍى سفت اص ثحشاى ض 


