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 به نام خدا

 

 مهدی االه یاری :نام و نام خانوادگي

 تاریخ:

 14/06/1348تاریخ تولد:                 

 متاهلوضعیت تأهل: 

 09122778892تلفن همراه: 

 allah8892@gmail.comپست الکترونیک: 
 

 

 

 تحصیالت:

 لیسانس مدیریت صنعتی •

 فوق لیسانس مدیریت تحول •

 پژوهشي:سوابق علمي و 

 و ... آوای سبز ی اتاق بازرگانی، عطریاس، مهتاب،دارای مقاالت متعدد در زمینه تجارت خارجی و صادرات در ماهنامه ها •

 سوابق اجرایي:

 مدیر عامل و موسس شرکت مدیریت صادرات سینا کاوش •

 رئیس هیئت مدیره و موسس شرکت فنون و نوآوری اراک •

 یه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان مرکزیعضو هیئت مدیره و خزانه دار اتحاد •

مشاور عالی سازمان ها و شرکت های متعدد همچون هپکو، سرمایه گذاری امید، شهرداری تهران، بانک ملت، بانک سپه، شرکت  •

 نفت، سازمان راهداری و ...  

 عضو اتاق مشترک ایران و عراق •

اتمی، استانداری مرکزی، سال سابقه مدیریت در دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری، وزارت راه، سازمان انرژی  20 •

 شرکت ملی ساختمان و ...

 کارشناس و مدیر کنترل پروژه معاونت مهندسی دفتر همکاری های علمی و فناوری ریاست جمهوری •

 انسانی شرکت ملی ساختمان از بزرگترین شرکت های عمرانی کشور ت منابعنمعاو •

 ندگان استانعضو هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکن •

 شرکت در نمایشگاه های خارجی تا به امروز 50ارایه خدمات صادرات و معرفی محصول حداقل  •

 1397ماهه اول  7کانتینر انواع کاال به روسیه، قزاقستان و عراق در  63صادرات بیش از  •

 های تخصصي:مهارت

ی، سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی، امور گمرکی، تسلط کامل به قوانین اداره کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماع •

 اینکوترمز، تنظیم قراردادهای بین المللی

طراحی انواع سیستم های اداری و منابع انسانی، اتوماسیون اداری، حقوق و دستمزد، طبقه بندی مشاغل، ارزشیابی عملکرد،  •

 ایزو و ...

  1397ماه ابتدای سال  7قلم کاال به کشورهای روسیه، قزاقستان و عراق طی  250تجربه صادرات بیش از  •

 

 

  محل عکس
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 های آموزشي:ها و دورهکنفرانس

  CISکشورهای  دراتی بسازیم با محوریتهمایش چگونه کاالی صا •

 دروه آموزشی اهمیت و فرآیند ثبت ملی و بین المللی برند •

 ترخیص کاالدوره آموزشی امور گمرک و  •

 دوره آموزشی فرآیند شکل گیری و ارزیابی شرکت های دانش بنیان  •

 دوره آموزشی آشنایی با مدل توسعه خوشه های کسب و کار  •

 دوره آموزشی تکنیک های متقاعد نمودن مشتری •

 دوره یکساله مدیریا منابع انسانی •

 دوره یکساله مدیریت اجرایی •

 دوره عالی مدیریت منابع انسانی •

 دوره برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک •

 دوره عالی مدیریت اجرایی پروژه ها •

 دوره نظام پیشنهادات و مدیریت مشارکتی •

 


