
١

درس خودشناسی
مدرس: حامد موسوی

درس بازاریابی و برندینگ
مدرس: خیام عسگری

مشاور منابع انسانی و مدرس مهارت های نرم
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

١٠ سال سابقه مشاوره منابع انسانی
کوچینگ توسعه فردی و ارتقای مهارت های نرم

درس مبانی کارآفرینی

MBA کارشناسی ارشد مدیریت
کارشناس مهندسی الکترونیک

هم بنیانگذار مجموعه ی بیست تا سی
عضــو هــیــئـــت مــدیـــره ی شـــرکـــت مــشـــاوره  

سرمایه گذاری سهم آشنا
مشاور استراتژی و توسعه کسب وکار هلدینگ ها

تجارب متعدد در راه اندازی کسب و کار، واحد ها، برند ها 
و محصوالت جدید

مدرس: هادی افشاری

مؤسس و مدیر مدرسه بازاریابی تهران
مدیر بازاریابی و تبلیغات گروه چرم درسا
مدیرعامل سابق شرکت پوشش فناوران

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت 
مدیران هم اندیش فراخیز

مشاور گروه چرم درسا، مل اند موژ، 
فروشگاه های تارگت مارکت، شرکت مدیا 

پردازش، شورای عالی برندهای پوشاک
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دکترای معادل حقوق حمل و نقل و بیمه بین الملل دانشگاه ناتینگهام، انگلستان
داوری بین المللی و حل اختالف تجاری، دانشگاه یورک ، کانادا

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه شفیلد، انگلستان
کارشناسی ارشد حقوق تجارت، حقوق و علوم اجتماعی، دانشکده بین المللی شفیلد، انگلستان

رییس هیئت مدیره موسسه حقوقی اطلس حامی پارس
مشاور ارشد حقوقی، شرکت خدمات تکنولوژی هواوی ایرانیان

کارشناس قرارداد و حقوقی ، اتاق بازرگانی ایران
مدیر قرارداد، شرکت منابع SHB با مسئولیت محدود

درس مسائل حقوقی کسب و کار
مدرس: فاطمه باقری

درس تفکر طراحی
مدرس: مهران داودی

IT کارشناسی علوم کامپیوتر و کارشناسی  ارشد
بنیانگذار و مدیر عامل ملک رادار

مشاور ساخت «تیم های نرم افزاری با کیفیت»
مــعــمــار ارشـــد نـــرم افـــزار در حوزه سیستم های 

large-scale
با شرکت هایی  روی ساخت مشاور  اصلی  تمرکز 
 Daric،کارآفرین بانک  ماهان،  هواپیمایی  مانند 

Indiefalcon و شرکت های خارجی مانند Pay
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درس خود آگاهی
مدرس: شیرین افراز

دکترای رشته روانشناسی سالمت از دانشگاه 
آزاد کرج

از  معدن  مهندسی  رشته ی  آموخته  دانش 
دانشگاه صنعتی اصفهان

دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد 
آزاد  دانشگاه  از  عمومی  روانشناسی  رشته 

رودهن
نخستین ایرانی دارای بورس تحصیلی انجمن 

بین المللی تحلیل تبادلی در روان درمانی
CTA-Psychotherapy کاندیدای

درس بازاریابی دیجیتال
مدرس: سامان صادق زاده

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از 
دانشگاه تهران

(MBA)کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
گرایش استراتژی

بنیانگذار استارتاپ بازاریابی هوش مصنوعی 
(AIM)

شرکت های  بازاریابی  و  فروش  ارشد  مدیر 
خودرو سازی

مشاور بازاریابی و فروش شرکت های داخلی و 
بین المللی

شتابدهنده های  در  نوپا  شرکت های  منتور 
آواتک، دیجی کاال نکست، اینووان و …

٢

٣



ريسک  و  گذاری  سرمايه  و  مالی  مديريت  دکتری 
دانشگاه تهران

اجـــرايی          مــــديــريــت  دکـــتـــری  پست  مدرک  دارای 
POST DBA

رییس هیات امناء کلینیک کسب و کار استان الــبرز
مدرس مرکز مطالعات مالی و سرمایه گذاری دانشگاه 

شریف
اقتصادی  مالی و سرمایه گذاری گروه  کارگروه  عضو 

آستان قدس رضوی
مشاور علمی و عضو کمیته راهبری برنامه هسته های 

فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
عضــو هیـات مـــدیـــره و مـــشــاور اجـــرایـــی در امـــور 
سرمایه گذاری و مدیریت ریســک مدیرعامل هلدینگ 

درس مذاکرهبیمه حافظ
مدرس: الهام شورابی

 IMI MBA بازرگانی  مدیریت  کارشناس 
بازاریابی از سازمان مدیریت صنعتی

نماینده کمپانی های خارجی  و  بازاریابی  مدیر 
ACER و ASUS سخت افزاری در ایران مانند

حصین  مجموعه های  بازاریابی  سابق  مدیر 
پرداز  امن  بورد،  الیف  بولونی،  (مایکت)، 

(پادویش)، سورین
پرینت،  عکس  آپهای  استارت  هم بنیانگذار 

زینوبه، دینگ، الیفی، حاوی و سورپیاز
ٌمد  مجموعه  بنیان گذار  و  پرداز  ایده  طراح، 
تلویزیون  ُمدَکست،  (پادکست  استودیو 
ُمدَمگ،  دیجیتال  مجله  و  ُمدشو  اینترنتی 

ُمدآکادمی و دورهمی ژورنال)

درس مبانی مالی
مدرس: محسن صیقلی
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درس راه اندازی استارتاپ
مدرس: محمد گرو ئی

دکتری مدیریت کارآفرینی در حوزه کسب وکار 
آنالین  فروشگاه  مدیرعامل  و  هم بنیان گذار 

فانتزیما و پلتفرم همبودگاه
مدیر ارتباطات شتاب دهنده اکسل

برنامه ریزی  و  تحقیقات  مرکز  پروژه  مدیر 
(TUPRC) شهری تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه ارشاد دماوند
رئــیــس کــمــیــتــه کسب وکارهای نوین اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مدیر پورتفولیو هم آوا

درس مهارت های ارتباطی
مدرس: برزو عبدی

دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران
فوق لیسانس مدیریت کسب و کار از دانشگاه 

صنعتی شریف
دانشگاه  از  عمران  مهندسی  آموخته  دانش 

صنعتی اصفهان
نخستین و تنها عضو ایرانی کاندیدای دریافت 
المللی  بین  انجمن  از   CTA-Organization

(ITAA) تحلیل تعاملی

درس مدل کسب و کار
مدرس: مانوئل اوهانجانیانس

کارشناسی مهندسی صنایع
بنیان گذار استارت آپ ایسمینار

کارشـناســـی ارشــــد مــدیـــریــــت اجـــــرایـــــی 
دانشگاه تهران

مـــشـــاور و مـــربـــی استارت آپ ها، رویدادها، 
شتابدهنده ها و مراکز رشد



درس تیم و کار تیمی
مدرس: ایمان سرائی

فارغ التحصیل کـــارشـــنــاســـی ارشـــد مــنــابــع انسانی 
استراتژیک از دانشگاه تهران

دانــش آموخـــتـــه دوره تــفــکــر اســتــراتــژیـک مدرسه 
کسب وکار مونترئال کانادا

مدرس، مربی و مشاور مدیریت
عضو هیات علــمــی گــروه مــنــابـــع انـــســـانـــی اتــاق 

بازرگانی تهران
دارای مـــــدرک تـــســـهــیـــل گـــری و آمـــوزش از اتـــاق 

بازرگانی اترین
مدرس و تـــســـهـــیـــل گر دوره هـــای ام بی ِای مــدرســه 

کسب وکار مونترئال کانادا

درس فروش
مدرس: حمید محمدی پور

دکـــتـــرای مــــدیـــریـــت بـــازرگـــانـــی گـــرایـــــش 
مدیریت بازاریابی

مشاور بازاریابی و برند راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران و شرکت سرمایه گذاری مدبران هما

مدیر توسعه بازار آموزشگاه مهندسی سایبرتک
مدیر امور مشتریان شرکت دوو الکترونیک

مدیر بازاریابی آژانس تبلیغاتی صبا
مدیر پروژه های تبلیغات شرکت ایرتویا (تویوتا) 

و نگین خودرو (رنو)
 DBA و   MBA حضوری  نیمه  دوره های  مدرس 

دانشگاه تهران
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درس فروش تلفنی
مدرس: مجید مجیدی

کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک
فروش  دوره های  گروه  مدیر  و  علمی  هیئت  عضو 

مدرسه عالی کسب وکار ماهان و آوان
دبیر سرویس کسب وکار مجله موفقیت

در  کار  وزارت  اشتغال  توسعه  مشاوران  تیم  عضو 
استان قم

همکاری با بیش از ٦٠ برند خصوصی و دولتی
تدریس و سخنرانی در بیش از ١٣٠ رویداد آموزشی

درس بورس و بازارهای مالی
مدرس: ندا بشیری

دکترای مدیریت بازرگانی
مدیر ابزارهای نوین مالی و رئيس اداره تحقيق و 

توسعه، فرابورس ایران
بانك  سرمایه گذاری  اقتصادی،  مطالعات  مدیر 

پاسارگاد (هلدینگ ارزش آفرینان)
معاون مالي و عمليات، شرکت سبدگردان کاریزما

ناظر معامالت، سازمان بورس اوراق بهادار
مدرس دانشگـــاه و مولــف کـــتـــاب مـــدیـــریـــت 

سرمایه گذاری در بورس
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Word درس نرم افزار ورد
مدرس: آرمان ری بد

فارغ التحصیل دکتری رشته آمار 
Minitab و SPSS مسلط به نرم افزارهای آماری

R و S-PLUS زبان های برنامه نویسی آماری
 ،ICDL تالیف کتاب های متعدد در زمینه دوره های
 SPSS ,١٧ SPSS ،فرمول نویسی و توابع در اکسل

٢٢ SPSS ١٩ و
آزمون های  و سواالت  آموزش  کتاب های  تالیف 

کاربرد رایانه دانشگاه جامع علمی کاربردی

درس طراحی وب سایت
مدرس: محمد گنجی

کارشناس ارشد کسب و کار
مولف ٣٢ عنوان کتاب آموزشی

بنیانگذار برند های باهوشـــانـــه، فــیـــزیـــکـــچـــی، 
یه مشاور و ..

برگزارکننده ی دوره هـای آمـــوزشـــی در بـــیــش از 
٢٨ شهر ایران

موسس اولین سایت آموزش و مشاوره درسی در 
سال ١٣٨٣

درس پرسنال برندینگ
مدرس: 

محمدحسین جبل عاملی

دکتری حرفه ای مدیریت
DBA, MBA, BSC, PGMP, PMP, ITI

سابقه ی منتورینگ در بیش از ١٠ استارت آپ
عضو علمی کمیسیون برند سازمان توسعه تجارت

بازاریابی،  مدرس دانشگاه در دوره  های برندسازی و 
تبلیغات و مشتری

١٣ سال سابقه مشاوره ی مدیریت و مشاوره با بیش 
مهراز،  ماموت،  پادویش،  مانند:  شرکت   ٣٠ از 

بابلیس، امن پرداز، GISP، مینا و غیره…
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Excel درس نرم افزار اکسل
مدرس: علی غفاریان صالحی نژاد

مشاور مدیریت پروژه در
 Claim پروژه  در  جنوبی)  (آفریقای   Sasool شرکت 

Fluor شرکت آمریکایی
پروژه متانول، فاز ٢ پتروشیمی پارس جنوبی. کارفرما: 

MEKPCO شرکت کیمیای پارس خاورمیانه
مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه در طرح بازیابی اتان 
پتروپاالیش  شرکت  کارفرما:  کنگان.  پتروپاالیش 

کنگان
کارکنان  حقوق  از  بخشی  پرداخت  مدل  ارائه  پروژه 

شعب بانک انصار مبتنی بر عملکرد
کنسرسیوم نصر: پروژه EPC احداث پاالیشگاه تولید 

بنزین از میعانات گازی. فاز ١٢ پارس جنوبی

درس اخالق حرفه  ای در 
کسب و کار

مدرس: سارا نظری

نانو  ستاد  انسانی  منابع  توسعه  مدرس  و  مشاور 
معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری

سخنران و مدرس اتاق بازرگانی اتریش و اتاق بازرگانی 
فرانسه

داور ویژه فینال مسابقات مناظره کشوری
هم بنیان گذار کانون کارآفرینی دانشگاه تهران

کسب مدال نقره مسابـقـــات جهــــانــــی اخـــتــراعـــات 
(کره جنوبی، ٢٠١٢)

دکترای مدیریت کسب وکار
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دکتری مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی – دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد – مدیریت اجرایی (MBA) – گرایش استراتژی

(AIM) بنیانگذار استارتاپ بازاریابی هوش مصنوعی
مدیر ارشد فروش و بازاریابی شرکت های خودرو سازی

مشاور بازاریابی و فروش شرکت های داخلی و بین المللی
منتور شرکت های نوپا در شتاب دهنده های آواتک، دیجی کاال نکست، اینووان و …

درس روش های نوین کسب درآمد
مدرس: سامان صادق زاده
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