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 مـدیریت کسـب و کـار، سازمان مدیریت صنعتی دکتری حرفـه ای  

 کـارشناسـی ارشـد حسابداری مدیریت)دانشـگاه شمس تبریزی( 

 کـارشناسی ارشـد مـدیریت اجـرایـی 

 مرکز آموزش حسابداران خبره( ،  دوره عالـی پرورش مدیران مالی 

 

 

  

 و هیئت مدیره و عضازارگستر پگاه ـب   5منطقه  دیر ـم •

 ب رئیس هئیت مدیره و نائ ازارگستر پگاهـری ب ـراس ـ رکت پخش سـ دیرعامل شـم •

 ذاری صنایع عمومی ـ ه گـرمایـ رکت سـدیره ش ـعضو هیئت م •

 ذاری صنایع عمومی ـرمایه گـ رکت سـ ی شـالـ معاونت پشتیبانی و تأمین م •

 دیریت صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد ـدیره سازمان مـعضو هیئت م •

 نائب رئیس هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد  •

 عضو هیئت مدیره شرکت پاک پی)سهامی عام(  •

 کمیته حسابرسی داخلی گروه تولیدی لوازم خانگی پارس عضو  •

 ( ITCمـدیر مالـی و اداری گروه تولیدی و صنعتی قطعات خودرو) •

 مـدیر مالـی و اداری شرکت فراورده های لبنی بهارداالهو)مانیزان(  •

 مـدیر حسابرسی داخلی و مـدیر امور مجامع گروه لبنیات پاستوریزه پـاک  •

 حسابـداری مـدیریت شـرکت زمـزم رئیس   •

 کـارشناس حسـابداری شـرکت یک و یک  •

 مشـاور مـدیرعـامل شـرکت طـراحان بهینه)تـولید نـرم افزارهای مالی(  •
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 مهارت اه

              ت امور شرکت هایدیرـم

 دیرت بازاریابی و فروشـم

 ن بیان و سخنوریـف

 دنـزبان ب

 مدیریت ارتباط با مشتری

 مدیریت برنامه ریزی 

 مدیریت استراتژیک

 مدیریت شرکت های بورسی

 تهیه صورت های مالی و تلفیق

 مالیتجزیه و تحلیل صورت های 
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100% 

 سعید عبدالهی نژاد 
 حسابداری مدیریت 

 
 سوابق تحصیلی

 سوابق شغلی
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 مشـاور مـدیرعـامل شـرکت تابیران)تأمین آب و برق( زیر مجموعه بنیاد مستضعفان  •

 مشـاور مـدیرعـامل شـرکت پخش سراسری لبنیات صباح  •

 مـدیرعـامل شـرکت بهنوش ایران در خصوص طرح های توسعه ای و افزایش سرمایه مشـاور  •

 مشـاور مـدیرعـامل شـرکت لبنی کیان مشکوه •

 

 

 

 

 

 نیمسال(   6تـدریس در سازمان مدیریت صنعتی )دوره کارشناسی ارشد به مدت   •

 نیمسال(   2تـدریس در سازمان مدیریت صنعتی )دوره کارشناسی به مدت   •

 نیمسال(   3تـدریس در سازمان مدیریت صنعتی )دوره کاردانی به مدت   •

 تـدریس در سازمان مدیریت صنعتی )دوره های کوتاه مدت و ضمن خدمت. بالغ بر بیست دوره آموزشی(  •

 

 

 

• Basic Training Workshop on Project Appraisal and COMFAR III Expert software (30 hours 

financial analysis level. Certificate of UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

ORGANIZATION. 

 اختصار به چند مورد اشاره می گردد.   ساعت دوره های آموزشی تخصصی در زمینه حسابداری و مدیریت که به صورت  1400بالغ بر   •

 ساعت   64به مدت     ی صورت های مالی اصلی و تلفیقدوره آموزشی   •

 ساعت   16دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره به مدت   •

 ساعت   32دوره آموزشی زبان بدن به مدت   •

 ساعت   32دوره آموزشی برندینگ به مدت   •

 ساعت   64دوره آموزشی مـدیریت بازاریابی مقدماتی و حـرفه ای به مدت   •

 ساعت   32دوره آموزشی مـدیریت اصول و مبانی بازارهای داخلی و جهانی به مدت   •

 ساعت   32دوره آموزشی مـدیریت استراتژیک به مدت   •

 ساعت(   400)الـس   کـجامع مـدیریت)اصـول و مبانـی( به مدت یدوره آموزشی   •

 سوابق آموزشی

 دوره های آموزشی


