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 )تحصیلات : مهندسی صنایع )گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم 

  مذاکرهمدرس دوره های مدیریتی، ارتباطات و 

 موسس و مدیر وب سایت آموزش مجازی ایران آکادمی  (Academy.org-www.Iran) 

  : وب سایت شخصیwww.Sheikhali.ir 

 در )فن بیان و ارتباطات کلامی نقطه شروع موفقیت، ، قوانین موفقیتکتابهای مذاکره و فروش تلفنی ،  مولف

 حال تالیف(

 :و تدریس سوابق کاریخلاصه ای از 

 های بیمارستان بیمارستان، 06 حدود  : سازمانها از برخی)   سازمان در حوزه کسب کار 06مشاور بیش از  -

هان اصف پسند گیتی صنایع دوئل، کیک طبی، تشخیص آزمایشگاه 06 از بیش مرکزی، استان اجتماعی تامین

 ...( و قم حکیم دندانپزشکی هوراند، المللی بین نقل و حمل شرکت ،  زیبافر )کرم عش( آذر شرکت ،

راق، دانشگاه ندانشگاه دانشگاه قم، پتروشیمی جم، در سازمانهایی همچون :  نفر ساعت 0666تدریس بیش از  -

هفته نامه نگاه کویر،  صنایع دفاع اصفهان، صنایع زرهی بنی هاشم درود، تفرش، کاغذ سازی کهریزک،

 .... صنایع دفاع اصفهان بیمارستان قدس اراک و

 عنوان آموزش مجازی 06تدوین بیش از  -

 برخی از سوابق تدریس:

 سازمان دوره
 ویزاسلکت  مذاکره تلفنیاصول 

 بانک ملت دوره، مختص سه معاونت( 3اصول حل مسئله و خلاقیت )

 از کارمندی تا کارآفرینیهمایش  کسب درآمد در فضای مجازیراهکارهای 

 معدن گهر زمین سیرجان اصول و فنون مذاکره 

 فروشگاه خان و مان قشم تکنیک های مذاکره فروش

 سازمان منطقه آزاد چابهار اصول حل مسئله 

 سازمان منطقه آزاد چابهار اصول و فنون مذاکره برای مدیران

mailto:M_sheikhali@yahoo.com
file:///E:/پارس%20جم/رزومه%20ها/www.Sheikhali.ir
http://www.iran-academy.org/
file:///E:/پارس%20جم/رزومه%20ها/www.Sheikhali.ir
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 شهر جم دانشگاه خلیج تحقیقات بازاریابی

 دانشگاه قم سمینار چگونه استخدام شویم؟

 دبیرستان نمونه دولتی سلمان شروع موفقیتسمینار نقطه 

 بازار مبل کوروش مذاکره فروش

 استان قم MBAسلسله همایش های  مذاکره و سخنرانی آسانسوریسمینار 

 کمیته امداد هنر متقاعد سازی در مذاکرهسمینار 

 صنایع دفاع اصفهان سیستم مدیریت یکپارچه 

 صنایع دفاع اصفهان پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان 

 صنایع دفاع اصفهان مدیریت شکایات مشتریان 

 مرکز روانشناسی زندگی عاقلانه در مذاکره مهارت های ارتباط با مشتریان و اصول متقاعدسازی

 مرکز روانشناسی زندگی عاقلانه موثر تلفنیمهارت های ارتباط 

 شرکت آرد سپید کوه مهارت های ارتباط موثر

 گروه صنعتی لینا حل مسئله در جلسات کاریتکنیک های 

 زرسام هنر هنر متقاعدسازی در فروش و مذاکره 

 تیام فلز های سازه گران پردازش اصول مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

 فروشگاه زیگورات اصول حرفه ای مدیریت 

 فروشگاه پاکسرشت اصول مدیریت و مدیریت منابع انسانی

 پالایشگاه گاز فجر جم سیستم مدیریت یکپارچهتربیت ممیزان 

 صنایع دفاع درود موثر تلفنیمهارت های مذاکره و ارتباط 

 صنایع دفاع درود پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان

 مرکز خرید فایتون چریکیبازاریابی اصول تبلیغات خلاق و 

 صنایع دفاع درود مهارت های حرفه ای ارتباط با مشتریان

 شرکت آذین شهد ایرانیان )کیک دوئل( اصول مذاکره و تیپ شناسی در فروش

 سبزوار مهارت های ارتباط با مشتریان

 سبزوار  آشنایی با اصول تبلیغات خلاق

 مرکز خرید فایتون )کرمان( مهارت های حرفه ای ارتباط با مشتریان

 دندانپزشکی حکیم مهارت های ارتباط با مشتریان

 دندانپزشکی حکیم تلفنیمهارت های ارتباط 

 شرکت آذین شهد ایرانیان )کیک دوئل( مهارت های ارتباط با مشتریان

 شرکت کاغذ سازی کهریزک تشریح الزامات سیستم مدیریت یکپارچه

 دانشگاه پیام نور دلیجان سیستم مدیریت کیفیت

 گالری جواهری احسن آشنایی با اصول مشتری مداری

 استخر دریا آشنایی با اصول مشتری مداری

 کفش شهپر   آشنایی با اصول سیستم مدیریت کیفیت

 دانشگاه آزاد نراق سیستم مدیریت کیفیت 

 شرکت توسعه صادرات کویر سیستم مدیریت کیفیت 

 کیک دوئل سیستم مدیریت کیفیت 

 شرکت رازین پلیمر سیستم مدیریت کیفیت 

 آکادمی پارس جم سیستم مدیریت یکپارچه 
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 هفته نامه نگاه کویر اصفهان اصول مشتری مداری

 کلینیک پوست و مو ایرانیان اصول مشتری مداری

 بیمارستان قدس اراک سیستم مدیریت کیفیت 

 بیمارستان امام سجاد آشتیان سیستم مدیریت کیفیت 

 بیمارستان قدس اراک سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان 

 شرکت قم آلیاژ سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان 

 شرکت قم آلیاژ استاندارد پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان 

 شرکت فرینام شیمی آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

 دندانپزشکی لبخند مهارت های فن بیان و ارتباط کلامی

 مرکز آموزش بازرگانی قم مذاکرهاصول متقاعدسازی در 

 مرکز آموزش بازرگانی قم اصول و فنون مذاکره حرفه ای

 استان قم HSEانجمن  سمینار فن بیان و ارتباطات کلامی

 بازرگانی فولاد آسرون تلفنیکارگاه مذاکره 

 تشک رویال اصول فروشندگی حرفه ای و مذاکره فروش

 بازاریابان بیمه ما تلفنیمذاکره و فروش 

 بازاریابان بیمه ما اصول موفقیت و هدف گذاری

 فروشگاه کیانیس اصول فن بیان و ارتباطات کلامی موثر

 فروشگاه کیانیس اصول متقاعد سازی در مذاکره

 

 لیست شرکتهایی  که بعنوان مشاور با آنها همکاری داشته ام:
 

 دامنه کاری
 R سازمان

غذاییصادرات مواد   0 توسعه صادرات کویر 

 0 سوهان محمد حلوایی تولید سوهان خوراکی

 3 هدیش پروتئین نیک بسته بندی گوشت و مرغ

 4 گز ناگیتا تولید گز

 5 قنادی شیرینک تولید شیرنی

 0 کلینیک پوست و مو ایرانیان ارائه خدمات زیبایی، پوست، چاقی و لاغری 

 7 آزمایشگاه تشخیص طبی سینا خدمات آزمایشگاهی و تشخیص طبی

 8 آزمایشگاه تشخیص طبی دی خدمات آزمایشگاهی و تشخیص طبی

 9 آزمایشگاه تشخیص طبی پارس خدمات آزمایشگاهی و تشخیص طبی

 06 آزمایشگاه تشخیص طبی ولیعصر)عج( خدمات آزمایشگاهی و تشخیص طبی

قائم )عج(آزمایشگاه تشخیص طبی  خدمات آزمایشگاهی و تشخیص طبی  00 

 00 آزمایشگاه تشخیص طبی فرهنگیان خدمات آزمایشگاهی و تشخیص طبی

 03 آزمایشگاه پاتولوژی دکتر مصدق خدمات آزمایشگاهی و تشخیص طبی

 04 آزمایشگاه  پاتولوژی کیمیا خدمات آزمایشگاهی و تشخیص طبی

ابیطالب )ع(آزمایشگاه تشخیص طبی علی ابن  خدمات آزمایشگاهی و تشخیص طبی  05 

 00 بیمارستان مدرس ساوه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی

شهریور ساوه07بیمارستان تخصصی زنان و زایمان  ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در حوزه زنان و کودکان  07 

 08 بیمارستان امام سجاد )ع( آشتیان ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
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 09 بیمارستان قدس اراک ارائه خدمات تشخیصی و درمانی

 06 بیمارستان شهید باهنر کرج ارائه خدمات تشخیصی و درمانی

 00 قالیشویی المپیک شستشوی انواع فرش

 00 شیمی در سلف تولید و صادرات روانکارها )روغن موتور(

 03  (GREEN) فرینام شیمی تولید شوینده های انژکتور

 04 بیتاگستر دلیجان تولید ایزوگام

 05 زیره و گرانول امینی تولید زیره های کفش

 00 کفش شهپر تولید انواع کفش

 07 کارتن پلاست مجد تولید انواع کارتن پلاست

 08 رازین پلیمر تولید گرانول و پلاستیک های مهندسی

 09 فوم بتن پارسیان تولید ماشین آلات ساختمانی و فوم بتن

مقاومت مصالحتولید ماشین آلات آزمایشگاه های   36 ابزار آزمایش آروین 

 30 قم آلیاژ تولید آلیاژهای آهنی و غیر آهنی

 30 ققنوس طراحی سایت،تبلیغات، عکاسی حرفه ای و مولتی مدیا

 33 آسیا نگار گلسار MDF تولید ورق های

 34 دلفین دریای آرام تولید دستگاه های آب شیرین 

مقاومت مصالحانجام آزمایشهای خاک، بتن، جوش و   35 مقاوم آزمای راد 

 30 خاک و پی فیدار انجام آزمایشهای خاک، بتن، جوش و مقاومت مصالح

 35 ایمن آزما انجام آزمایشهای خاک، بتن، جوش و مقاومت مصالح

 30 پی بنیان ایستا انجام آزمایشهای خاک، بتن، جوش و مقاومت مصالح

مقاومت مصالحانجام آزمایشهای خاک، بتن، جوش و   37 خاک پژوه پارس 

 38 زمین کاوان انجام آزمایشهای خاک، بتن، جوش و مقاومت مصالح

 39 ژرف آزما انجام آزمایشهای خاک، بتن، جوش و مقاومت مصالح

 46 بام آزمای پرشین انجام آزمایشهای خاک، بتن، جوش و مقاومت مصالح

مصالحانجام آزمایشهای خاک، بتن، جوش و مقاومت   40 کهن آزمای جوان 

 40 عالی صنعت قم تولید قطعات پرسی خودرو

 43 صنعت یکتا پخش بسته بندی مواد غذایی

 44 مارال ستاره آذربایجان تولید و فراوری مایع زعفران

 45 هفته نامه نگاه کویر چاپ و انتشار هفته نامه

 40 نوآوران دشت سبز بسته بندی سبزیجات

کاشینیتولید فرش   47 کیمیا البرز راوند 

 48 اتحاد پیشه اراک تولید قطعات پرسی خودرو

 49 کیک دوئل تولید کیک

 56 شرکت پیچش نوین تولید انواع مفتول و فنر

 50 شرکت ژاله نیلی )ایکس واتر( تولید و فروش دستگاه های تصفیه آب و فیلتراسیون

 50 صنایع گیتی پسند تولید قطعات پلاستیکی

 53 روغن موتور قم تولید انواع روغن موتور

 54 شرکت آذر زیبافر )کرم عش( تولید کرم های آریشی و بهداشتی

 55 شرکت آسیا کنترل اجرای پروژه های برقی

 50 تامین اجتماعی اراک )بیمارستانهای ساوه و شازند( ارائه خدمات درمان

الملل هوراندشرکت حمل و نقل بین  خدمات حمل نقل بین الملل  57 

 58 آناهیتا گشت خدمات مسافرتی

 59 دندانپزشکی حکیم قم خدمات بهداشت دهان و دندان



5 
  

 

 

 

 06 مرکز زندگی عاقلانه خدمات مشاوره روانشناسی

 00 قطعه سازی شفق خوانسار تولید قطعات پرسی خودرو

 00 زیگورات تولید درب

 03 دندانپزشکی توحید ارائه خدمات دندانپزشکی

 04 تشک رویال تولید کننده و فروشنده انواع تشک

 

 79اردیبهشت 

 


