مشاور ،مدرس ،طراح و مجری پلن های کسب و کار و مدیریت

www.digiamoozesh.com

 معرفی
 تحصیالت:


دانشجوی سال سوم دوره دکتری مدیریت تکنولوژی



کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی



کارشناس ارشد مهندسی برق



کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار ( )MBAگرایش :مارکتینگ و استراتژی

 تجارب و پروژه ها:
 ایران:
 صنعتی


 نوع همکاری:


معاونت مدیر عامل



مدیر پروژه



ایران سوئیچ



مدیر فروش



اداره ساختمان بانک مسکن



مشاور



وهاج صنعت



آسیا بهین برق



نیرو پارس

اندیشه نگار پارس

 پتونیا

 تدریس


دانشگاه آزاد اسالمی



سندیکای صنعت برق



مجتمع فنی تهران



مرکز آموزش وزارت نفت



مدرسه عالی رهبری کسب و کار ماهان



مرکز آموزش پتروشیمی



مجتمع فنی نوین پارسیان



مرکز آموزش شرکت ملی فوالد



مجتمع فنی MEM



مرکز آموزش وزارت نیرو



مجتمع فنی فالت قاره



شرکت ملی مس



مجتمع فنی آگاهان نیرو



شرکت آموزشی پدیده تبار



مرکز آموزش پتونیا



شرکت شیشه لیا

: خارج از کشور
 Industrial:

 Type of cooperation



PI Software (Germany)



Deputy CEO & COO



Cathodic Protection network (UK)



Project manager



Al Shawamikh



Consultant



Dia Al Shams (Oman)



Designer



Overseas treasure (Oman)



Jamab (Oman)



Al Moj Al Zahbieh (Oman)



Brilliant Moon (Oman)



Gift Tower (Oman)

: تدریس


Ibra college, University of Technology and Applied Sciences



TQC



Green line



Al Shawamikh

: صاحب امتیاز
 موسس و مالک هلدینگ دیجی آموزش،سرمایه گذار



: نماینده انحصاری منطقه ای در کشورهای حوزه خلیج فارس
موسسه آموزش عالی نوین پارسیان



شرکت آموزشی پدیده تبار



مجتمع فنی فالت قاره



مدرسه عالی رهبری کسب و کار ماهان



موسسه آموزشی فرهنگی عصر گفتگوی قلم



 خدمات:
 دوره های آموزشی تخصصی در حوزه های کسب و کار و مهندسی


مجری برگزاری دوره های تخصصی حضوری



آنالین



سمی آرت



پکیج های آموزشی ویدئویی



پادکست های آموزشی



تولید انواع پکیج های آموزشی

 مشاوره:


مدیریت استراتژیک



مدیریت توسعه



مدیریت پروژه



مدیریت کسب و کار



مدیریت بازاریابی



مدیریت برندینگ



مدیریت تبلیغات

 دیجیتال مارکتینگ


توسعه و مدیریت وب سایت



عارضه یابی و آنالیز سازمانی



مدیریت HR



نیاز سنجی آموزشی



امکان سنجی طرح کسب و کار



بیزنس پلن و مارکتینگ پلن

 کمپین های تبلیغاتی


حسابداری و امور مالی بین الملل



ثبت شرکت و برند

 صادرات و واردات


حقوقی



بررسی بازار

 کنفرانس ،سمینار و نمایشگاه:


برنامه ریزی ،طراحی و اجرای کلیه سمینارها و
کنفرانس های داخلی و بین المللی



برنامه ریزی ،طراحی و اجرای نمایشگاه های
عمومی و تخصصی



برنامه ریزی ،طراحی و اجرای وبینارهای تخصصی
کسب و کار

 تورهای تجاری:


برنامه ریزی تور های تجاری با هدف مطالعه وضعیت
بازار منطقه



برگزاری جلسات مشترک با شرکت های هم صنف
طرف مذاکره با ایران

""شرکای تجاری

www.pipeline-corrosion-control.com/

www.Bazdarco.com

www.mahanbs.com

www.petuniaco.com

www.brelliant-moon.com

www.vahhajsanatmobin.com

www.asreqalam.com
www.padidehtabar.com

www.nirooparsco.com

www.novinparsian.ir
www.falatghareh.ir

Head quarter:
Address: Oman-Muscat-Al P.O BOX: 2750 POSTAL CODE: 130
AL AZAIBA, MUSCAT

@ramtin.oman
@omanpodcast

