بیوگرافی(کار و تحصیل) احمذ یحیایی ایله ای

 .1مشخصات فردی

ً بم ٍ ًبم خبًَادگی :احوذ یحیبیی ایلِ ای
 تبریخ ٍ هحل تَلذ :چْبرم ضْریَر 1431
 کذ هلی7034343470 :

 آدرس پست الكترًٍیكahmadyahyaee@yahoo.com :
ٍ ة سبیت www.yahyaee.com :سبیت تخصصی آهَزش رٍاثط ػوَهی
 .4تحصیالت
 لیسبًس ارتجبطبت از داًطگبُ ػالهِ طجبطجبیی

 فَق لیسبًس تحمیمبت ارتجبطبت از داًطگبُ آزاد اسالهی  -تْراى هرکسی
 دکترای ػلَم ارتجبطبت از ٍاحذ ػلَم ٍ تحمیمبت داًطگبُ آزاد اسالهی
 .4تجربیات
 هذیریت رٍاثط ػوَهی ،سردثیری رٍزًبهِ ،هذیریت هجلِ ،هذیریت هرکس آهَزش ٍ
هذیریت تجلیغبت ثِ هذت  10سبل

 هطبٍرُ ،تحمیك ٍ آهَزش ارتجبطبت ،رٍاثط ػوَهی ،تطریفبت ٍ هطتری هذاری در
ٍزارتخبًِ ّب ،ثبًكْب ،ضرکتْبی دٍلتی ٍ ثخص خصَصی از  1447تبکٌَى
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 .3انتشارات و مقاالت
الف :کتابهای چاپ شده
 .1هجبًی رٍاثط ػوَهی

 .4رٍاثط ػوَهی حرفِ ای
 .4رٍاثط ػوَهی تجبری
 .3اصَل هطتری هذاری
 .0اصَل ٍ آداة تطریفبت
 .6تطریفبت ّتل
 .0هذیریت تطریفبت
 .4اصَل هطتری هذاری (خَدرٍسبزی ،ثبًكذاری ٍ ّتلذاری)
 .1جبهؼِ ضٌبسی تجلیغبت

 .17هذیریت ػلوی رٍاثط ػوَهی
 .11رٍاثط ػوَهی ٍ هذیریت ضْری
 .14استبًذاردّبی رٍاثط ػوَهی
 .14هذیریت ػلوی رٍاثط ػوَهی
 .13رٍاثط ػوَهی چیست؟

ب :مقاالت

 اًتطبر یكصذ همبلِ ػلوی ٍ ترٍیجی درثبرُ ارتجبطبت ،رٍاثط ػوَهی ٍ هطری هذاری در
ًطریبت تخصصی ارتجبطبت ٍ رٍاثط ػوَهی ٍ ًطریبت ػوَهی.
 ارایِ  47همبلِ در سویٌبرّبی هلی ٍ ثیي الوللی.

 .0سوابق پژوهشی
 اجرای  37هَرد تحمیك کبرثردی ثرای سبزهبًْبی دٍلتی ٍ خصَصی در زهیٌِ
استبًذاردسبزی رٍاثط ػوَهی ،ثرًبهِ ریسی استراتژیك رٍاثط ػوَهی ،کوپیي تجلیغبت ٍ
اطالع رسبًی ،ارتجبطبت درٍى سبزهبًی ،استبًذاردسبزی تطریفبت ،رضبیت سٌجی
هطتریبى ٍ ری ًفؼبى ،هسئَلیت اجتوبػی ،سٌجص اًتظبرات هذیراى ،کبرکٌبى ،خبًَادُ
کبرکٌبى ٍ هطتریبى
 .6افتخارات
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 هذیر ًوًَِ در دٍ ضرکت دٍلتی ٍ یك ضرکت خصَصی
 استبد ًوًَِ دٍرُ ّبی آهَزضی در دُ سبزهبى( .دُ دٍرُ)

 اًتخبة کتبثْبی هجبًی رٍاثط ػوَهی ،اصَل ٍ آداة تطریفبت ،رٍاثط ػوَهی حرفِ ای،
هذیریت ػلوی رٍاثط ػوَهی ،استبًذاردّبی رٍاثط ػوَهی ٍ اصَل هطتری هذاری
ثؼٌَاى کتت ثرتر رٍاثط ػوَهی ٍ ارتجبطبت در کٌفراًس ّبی هلی ٍ ثیي الوللی.
 اًتخبة کتبة سبل استبى.

 اًتخبة  1همبلِ ثؼٌَاى همبلِ ثرتر سویٌبرّبی ػلوی.
 هَلف ثرتر ضصت سبل اخیر رٍاثط ػوَهی ایراى.

 ستبرُ ػلوی رٍاثط ػوَهی کطَر در سبلْبی .1413 ٍ 1414
 .0سازمانهای همکار (آموزشی ،پژوهشی و مشاوره ای)
 ثرگساری دٍرُ آهَزضی ثرای ثیص از ٍ 107زارتخبًِ ،ضرکت دٍلتی ٍ خصَصی.

 هطبٍرُ ثرای  47سبزهبى در زهیٌِ رٍاثط ػوَهی ،ارتجبطبت ،هطتری هذاری ،تجلیغبت ٍ
تطریفبت.
 .4اسامی سازمانهای همکار
 ثرخی از سبزهبًْبیی کِ در ارتجبط ثب آهَزش ،هطبٍرُ ٍ تحمیمبت ثب هَضَػبت رٍاثط
ػوَهی ،تطریفبت ،ارتجبطبت ،هطتری هذاری ٍ تجلیغبت ثب آًْب ّوكبری ضذُ است:


ثبًك ّبی تَسؼِ صبدرات ،هسكي ،هْر التصبد ،هلی ،تجبرت ٍ هلت



هرکس آهَزش ٍ تحمیمبت صٌؼتی ایراى



هجتوغ فٌی تْراى




هرکس آهَزش ثبزرگبًی
هرکس آهَزش ٍزارت ًیرٍ



هرکس آهَزش ٍزارت صٌبیغ ٍ هؼبدى



هرکس آهَزش َّاپیوبیی کطَری



رٍة آّي اصفْبى



هجتوغ فَالد هجبرکِ اصفْبى



هجتوغ هس سرچطوِ کرهبى




ایراى خَدرٍ ،سبیپب
ضرکت لطبرّبی هسبفری رجبء
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هرکسآهَزش ّتلذاری هبرثیي



ثرق هٌطمِ ای یسد ،ضیراز ٍ لن



سبزهبى تجلیغبت اسالهی تْراى



رٍاثط ػوَهی ٍ سبزهبى ػمیذتی ٍ سیبسی ارتص



جبهغ الوصطفی لن



رٍاثط ػوَهی ٍزارت دفبع




سبزهبى آهَزش ٍ پرٍرش تْراى
کبًَى پرٍرش فكری کَدکبى



هَسسِ تحمیمبت رٍاثط ػوَهی



هَسسِ کبرگساراى رٍاثط ػوَهی



اًجوي رٍاثط ػوَهی ایراى



اًجوي هتخصصبى رٍاثط ػوَهی



اتبق ثبزرگبًی ایراى ٍ چٌذ استبى



ثٌذر خرهطْر ،ثٌذر اًسلی



سٌگ آّي ثبفك



آلَهٌیبی ایراى



ػلَم پسضكی داًطگبّْب ٍ ثیوبرستبًْبی دٍلتی ٍ خصَصی



ضرکتْبی گبز ٍ پترٍضیوی هستمر در ػسلَئیِ



ضرکتْبی پترٍضیوی هستمر در هبّطْر



هرکس آهَزش TMBA



هرکس آهَزش فٌبٍراى



هجتوغ فٌی تْراى




جْبد داًطگبّی تْراى
جْبد داًطگبّی ضریف



ٍزارتخبًِ ّبی تؼبٍىً ،فت ،آهَزش ٍ پرٍرش ،راُ ٍ تراثری ،صٌبیغ ٍ هؼبدى ٍ...



ّلذیٌگ هپٌب



سبزهبى اًتمبل خَى ایراى



َّاپیوبیی ایراى ایرتَر



جْبد کطبٍرزی کرهبى ،هطْذ ٍ...



ضرکت فرٍدگبّْب ٍ ًبٍثری َّایی ایراى



ضرکت تك تبکسی تْراى ٍ لَکس تبکسی



سبزهبى کطتیراًی ایراى




استبًذاری کردستبى ،ایالم ،کرهبًطبُ ،اصفْبى ،فبرس ،هبزًذراى ،خراسبى رضَی ٍ...
ضْرداریْبی تْراى ،کرج ،رضت ٍ هطْذ ٍ...
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هراکس آهَزضی استبًْبی گیالى ،اصفْبى ٍ ضیراز
ٍزارت ًفت ،ضرکت هلی ًفت ایراى ،ضرکت هلی گبز ایراى ،پژٍّطگبُ صٌؼت ًفت ٍ ضرکت هلی پترٍضیوی ٍ
ضرکت هلی پبالیص ٍ پخص فراٍردُ ّبی ًفتی ایراى
اًجوي هْوبًسراّبی لطن



سبزهبى لبچبق ارز ٍ کبال



سبزهبى تؼسیرات حكَهتی



سبزهبى حسبثرسی کل کطَر



سبزهبى هٌطمِ آزاد کیص



سبزهبى هٌطمِ آزاد چبُ ثْبر



ٍ...

 .1عالیق

ٍ رزش :فَتجبل ،ضٌب ٍ کٌََّردی.
 هَسیمی :سٌتی ٍ اصیل ایراًی.

 هطبلؼِ :تخصصی رٍاثط ػوَهی ٍ ارتجبطبت  +هذیریت  +ادثیبت ایراى ٍ تبریخ جْبى.
***
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