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 عنوان هاي شغلي :

  (www.sohatoos.com)  1۳74سها طوس از سالمؤسس، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مشاور صنعتي  .1

 پراگ –( در اروپا www.sohainvest.cz) Soha Europe Investمدیرعامل شرکت  .2

 مدیره شرکت توسعه و تجارت سپاد ترئیس هیأ .۳

 

: عضويت ها و فعاليت هاي مشاوره بين الملل   

 (2015از سال  لندن )-بریتانیا عیصنا و يبازرگانعضو ارشد اتاق .  1

 آبادان بخش صنعت ) دوره نهم ( –.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگاني، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران 2

 توسعه صادرات اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان  کمیسیون رئیس.  ۳

 شاخه خراسان-مکانیک ایرانعضو مؤسس انجمن مهندسان .   4
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  1۳۹2دانشگاه صنعتي شریف از سال به بین الملل  همشاورارائه .  5

 (1۳85) از سال  آبادانو کشاورزی معادن ،  صنایع مشاور بین الملل اتاق بازرگاني،  .  ۶

 مشاور بازاریابي شرکت هیوندای.   7

 ارائه مشاوره بین الملل به شرکت های نفت پارس، ایرانول و سپاهان در زمینه دریافت گواهینامه های بین المللي محصول ..8

 نایروبي در زمینه گواهینامه های بین المللي محصول  –( در  کشورکنیا SEPYANA. مشاور بین الملل شرکت سپیانا)۹

 2015 - 2007اتاق بازرگاني انگلستان و ایران در لندن سال  یتعضو.سابقه 10

 . سابقه عضویت در اتاق بازرگاني ایران و فرانسه11

 سابقه عضویت در اتاق بازرگاني ایران و چین  .12

 سابقه عضویت در اتاق بازرگاني ایران و روسیه  .1۳

 . سابقه عضویت در شورای بازرگاني ایرانیان مقیم دبي 14

 سابقه عضویت در اتاق بازرگاني، صنایع و معادن ایران و ایتالیا .15

 . سابقه عضویت در انجمن مدیران صنایع ایران1۶

 . عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور 17

  اسیسبدو ت ازعضو اولیه اتاق بازرگاني ایران و کره . 18

 :  دوره هاي تکميلي حرفه اي

 با گرایش مدیریت استراتژیک از دانشگاه لندن  MBA. دارای مدرک 1

 لندن  Saxon-از کالج   Professional Management))حرفه ای رغ التحصیل دوره مدیریت . فا2

 ایاالت متحده آمریکا  ANSI-RAB. دارای درجه سر ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت از موسسه ۳

  :به صورت حقوقي تاييد صالحيت ها و مجوزها 

 جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان در زمینه تجاری سازیتایید صالحیت شده توسط معاونت فناوری ریاست . 1

تایید صالحیت شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه برگزاری نمایشگاه های خارجي و همچنین اعزام و پذیرش هیات . 2

 های تجاری، بازاریابي و فني مهندسي



شورای عالي مناطق آزاد تجاری، صنعتي و ویژه اقتصادی در زمینه امور بازاریابي، -تایید صالحیت شده توسط ریاست جمهوری. ۳

 جلب سرمایه گذار و انجام کارهای مرتبط تا تحقق کامل امر سرمایه گذاری 

( تجهیزات و 2 ( مدیریت و بهبود کیفیت1زمینه  دارای سه فقره پروانه خدمات مهندسي از وزارت صنعت، معدن و تجارت در .4

 (تحقیق و توسعه۳ماشین سازی   

 

 نماينده رسمي با مراكز تجاري خارجي :همکاري به عنوان 

به حکم صادره توسط حکومت دبي  201۳لغایت  2004در ایران از سال  Economic Zone World(EZW)نماینده رسمي .    1

 در خصوص موارد ذیل:

 منطقه آ( زاد جبل عليJebel Ali Free Zone) 

 منطقه تکنوپارک(Techno Park) 

 منطقه ویژه اقتصادی در زمینه صنایع خودرو ومتعلقات آن(Dubai Auto Zone) 

  گزلي(Gazeley) 

 نماینده رسمي مناطق آزاد ترکیه شامل:. 2

  منطقه آزاد  استانبول ( ISBI Istanbul Ataturk Airport)کنونتا  2012از سال 

  منطقه آزاد قبرس شمالي( Port ISBI Cyprus Free zone) تا کنون 2012از سال  

 (  منطقه آزاد ازمیرIzmir Free zone 2012( )سال) 

 به حکم صادره توسط حکومت دبي 201۳تا  2004نماینده رسمي منطقه آزاد جبل علي از سال . ۳

 کویت به نمایندگي از طرف اتاق آبادانمجری ایجاد مرکز تجاری جمهوری اسالمي ایران در . 4

 ( در خاورمیانهVINEXADنماینده شرکت نمایشگاه های بین المللي ویتنام ).  5 

کشور اسالمي  جهت  57ت کننده خارجي از ک. نماینده شرکت سهامي نمایشگاه های بین المللي ج . ا. ایران  به منظورجذب مشار۶

   "(OICني سازمان کشورهای اسالمي )چهاردهمین نمایشگاه بازرگا"شرکت در 

 شگاهینما نیمدهحضور در هف یبرا رانیتوانمند از ا يدر خصوص دعوت و جذب بخش خصوص تیکو نمایشگاه ندهینما. 7 

 (OIC) تیدر کو ياسالم یکشورها

 همکاری رسمي با اکسپوی شارجه   سابقه. 8



  London School of Business & Financeنماینده رسمي . ۹

 (سال ۶)به مدت Australian National Institute of Business & Technology نماینده رسمي  .10

 

 تقديرنامه ها :

 1۳85.    واحد نمونه وزارت صنعت معدن و تجارت در سال 1

 .    دریافت لوح زرین از چهارمین کنگره بهره وری ملي ایران 2

 کشور ویتنام  صنایع و معادن ،.    دریافت لوح تقدیر از اتاق بازرگاني۳

  و مناطق آزاد اتبنادر، گمرک .    دریافت لوح تقدیر از حکومت دبي توسط4

 

 :و سوابق تحقيقاتيانتشارات 

 تهیه گزارش کشوری مطالعه بازار ازبکستان)کارفرما وزارت صنعت معدن و تجارت(.1

 بازرگاني آبادان(تهیه گزارش کشوری مطالعه بازار هندوستان)کارفرما اتاق .2

 ایجاد نظام مدیریت کیفیت در واحدهای طرف قرارداد ایران خودرو )کارفرما شرکت ساپکو(.۳

 ایجاد نظام عارضه یابي سازماني جهت اصالحات سازماني )کارفرما آستان قدس رضوی(.4

وگاه حرارتي توس، سازمان آب و ایجاد سیستم مدیریت کیفیت در مجموعه های بزرگ و مطرح از جمله بیمارستان رضوی، نیر.5

 200فاضالب خراسان رضوی، شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی، سازمان آب و فاضالب خراسان شمالي ، پتروشیمي مارون و 

 سال گذشته 25شرکت مختلف در 

 مقاله در روزنامه های کثیر االنتشار در خصوص مدیریت وتوسعه بازار 150انتشار بیش از  .۶

جاذبه سرمایه گذاری در ایران منتشر شده توسط مجله بین المللي اتاق بازرگاني بریتانیا و توزیع شده بین  10مقاله با عنوان انتشار  .7

 سفارت های مستقر در انگلستان 

 راه موفقیت در کار 100انتشار کتاب  .8

 شورای اسالمي () توزیع شده بین نمایندگان مجلس  انتشار کتاب سخنان ارزشمند از رهبران بزرگ.۹

 انتشار کتاب بر فراز قله موفقیت .10

 مذاکرات موفق انتشار کتاب.11



 قانون قدرت 48انتشار کتاب .12

 

 : ي بين المللي همايش هابرگزاري 

ازبکستان)تاشکند، سمرقند در کشورهای:  (face to face)برگزاری همایش های تجاری و همچنین مالقات های رو در رو  .      1

 تونس)بنزرت و حمامات(،، ترکمنستان، (تاجیکستان)دوشنبه وخجند انگلستان، امارات متحده عربي) دبي و شارجه(، وبخارا(،

مالزی  گرجستان، سوریه)دمشق و حلب(، روسیه )مسکو ،آستاراخان و ساراتوف( ،، (چین )پکن،شانگهای وگوانگجو

 هندوستان( و )کواالالمپور و پوتراجایا

 ازبکستان)تاشکند، سمرقند وبخارا(، شامل: دبیر همایش های تجاری مدیران اعزامي از ایران با حضور تجار کشورهای هدف.       2

 تونس)تونس،بنزرت و حمامات(،، ترکمنستان تاجیکستان)دوشنبه وخجند(، انگلستان، امارات متحده عربي) دبي و شارجه(،

عمان)مسقط، صحار، دقم(،  سوریه)دمشق و حلب(، ،،آستاراخان و ساراتوف(سیه )مسکو رو چین )پکن،شانگهای وگوانگجو(،

 و هندوستان مالزی )کواالالمپور و پوتراجایا( گرجستان،

 اتریش در ایران کشوراقتصادی  مقامات حضور دبیر برگزاری همایش معرفي جاذبه های سرمایه گذاری درآبادان با       .۳

 دبیر برگزاری همایش معرفي جاذبه های سرمایه گذاری درآبادان با حضور رؤسای اتاق های بازرگاني و تجار کشور ویتنام       .4 

 (200۶مدیر اجرائي اعزام هیأت همراه ریاست جمهوری به تاجیکستان )سال         .5

 خزر در ساراتوف روسیه مدیر برگزاری همایش رؤسای اتاق های بازرگاني کشورهای حاشیه دریای       .۶

 

  : ي داخلي و خارجيبازديدها

آلمان)دو نوبت( ، صنایع -آلمان) دو نوبت( ، صنایع خودرو سازی اپل-بازدید از خطوط تولید صنایع خودروسازی  مرسدس بنز. 1

 ونیز -آلمان ،  صنایع شیشه ایتالیا-خودروسازی فولکس واگن

جمله: فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان،آذرآب، تراکتورسازی تبریزماشین سازی اراک، ایران بازدید از قطبهای صنعتي ایران از .2

 خودرو

 امارات متحده عربي-بازدید از خط تولید آب معدني کریستال فجیره. ۳

 SONYبازدید از مجموعه .4

 دوبي -امارات Al khaleej Sugarبازدید از خط تولید .5

 کشور تایلند DOLEاناس و موز با نام تجاری دید از کارخانجات تولید آنزبا.۶

 مالزی وچین   ،عمان ،تونس  ،بازدید از مناطق آزاد امارات . 7



 بازدید از خطوط تولید صنایع غذایي کشور ویتنام .8 

 توسعه تجارت بين الملل:

نفر از مدیران بخشهای  ۶000( هیأت تجاری ، تخصصي و آموزشي با حضور حداقل 200اعزام و پذیرش بیش از دویست )  .     1 

کشور دنیا و همچنین برگزاری همایش تجاری در  کشورهای  یادشده جهت توسعه بازارهای  40دولتي و خصوصي في مابین 

 هدف به شرح ذیل :

آلمان )فرانکفورت،  ا،یاسپان استرالیا،  ازبکستان)تاشکند، سمرقند وبخارا(، اتریش،درکشورهای:  انجام امور بازاریابي  الف:      

ایتالیا)رم، ونیز  ایاالت متحده آمریکا ، ،انگلستاناندونزی،  امارات متحده عربي) دبي و شارجه(، ، هانوور، نورنبرگ ومونیخ(

 ترکمنستان،ترکیه )استانبول و بورسا(، تایلند،  ، )دوشنبه وخجند(کستانیتاج، پرتغال،  بوسني وهرزگوین، بحرین، و پیزا(،

 ،آستاراخان و ساراتوف( )مسکو ،هیروس چین)پکن،شانگهای وگوانگجو(، ،جمهوری چک تونس)بنزرت وحمامات(،

لبنان، مالزی  ،گرجستان کویت، قطر ، ،قبرسقزاقستان،  فیلیپین، ،فرانسه  عمان،، )دمشق وحلب(هیسور ،سوئیس سنگاپور

 هنگ کنگ و یونان هندوستانهلند، ویتنام، مصر،  )کواالالمپور و پوتراجایا(،

 ب: اعزام هیأت های تخصصي شامل:    

 دوآلمان ، -مرحله بازدید از صنایع خودرو سازی اپل دوآلمان ، -مرحله بازدید از خطوط تولید شرکت مرسدس بنزدو          

آلمان ، بازدید ازصنایع قند کشور ترکیه، بازدید از صنایع شیشه -مرحله بازدید از خطوط تولید شرکت فولکس واگن

 ایتالیا)ونیز(

 مسئول پذیرش هیأت های تجاری به ایران :  ج:   

 جار رؤسای اتاق بازرگاني و صنایع و معادن کشور ویتنام)شهرهای هانوی ،هوشي مین و هایفونگ ( و همچنین ت    

 شهر های فوق و بازدید از فرصت های سرمایه گذاری آبادان 

 تجارکشور چین به منظور سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس 

  حضور شرکت های فعال در زمینه طراحي و ساخت قالب های پیشرفته از کشور پرتغال به منظور سرمایه گذاری

 در زمینه قالب های تزریق پالستیک

  ای چین، پرتقال، هندوستان ،اتریشپذیرش هیأت های تجاری و سرمایه گذاری از  کشورهبرنامه ریزی و، 

 صربستان و لهستان ، ویتنام

 (رانای  تجارت توسعه سازمان –)کارفرما  کستانیجمهور به کشور تاج استیهمراه ر يمهندس يفن يابیبازار یتجار أتیاعزام ه    .  2

 

 : بين الملليمشاوره و آموزش استاندارد هاي 



شرکت بزرگ از جمله برق منطقه ای خراسان،بیمارستان رضوی،آب و  200استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در بیش از       .1

فاضالب خراسان رضوی،نیروگاه حرارتي طوس،سازمان عمران شهرداری مشهد ، پتروشیمي مارون و دانشگاه آزاد اسالمي 

 مشهد  

 نفر از مدیران کشور در خصوص استانداردهای بین المللي و تکنیک های نوین مدیریت 000/۳0زمینه آموزش مدیر پروژه در      . 2

لندن   دانشگاه مدیر پروژه برگزاری دوره های مدیریت ویژه مدیران ایراني در کشورهای  انگلستان و استرالیا با همکاری        .۳

 ومرکز ملي تجارت و تکنولوژی استرالیا

برگزاری دوره های اصول و فنون مذاکرات با گرایش قراردادهای خارجي ویژه ایرانیان  مقیم امارات متحده عربي با همکاری   .    4

 ( در امارات متحده عربي Iranian Club باشگاه ایرانیان دبي )

برای کاالهای  EMARKو  CE اروپاانجام کلیه امور جهت صدور استانداردهای محصول از جمله استاندارد اجباری اتحادیه .      5

 صادراتي ایراني

 :طراحي مهندسي

 ساپکو(-طراحي و ساخت دستگاه تمام اتوماتیک تست دوام بوستر خودرو برای اولین بار درکشور )کارفرما     . 1

-درکشور )کارفرماطراحي و ساخت دستگاه های تمام اتوماتیک تست استاتیکي و دینامیکي پلوس پراید برای اولین بار       .2

 سایپا(

  سال 2همکاری در بخش مکانیک کارخانه قند آبکوه به مدت        .۳

 دوره هاي گذرانده شده :

 ایاالت متحده آمریکا ANSI-RABکانادا و تحت اعتبار    QMIسرممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت  توسط  . 1

 کانادا QMI توسط  ISO 9001 ممیزی داخلي سیستم مدیریت کیفیت . 2

 کانادا  QMIممیزی داخلي مدیریت زیست محیطي توسط . ۳

 کانادا QMIتوسط OHSAS 18001)مدیریت ایمني و بهداشت حرفه ای) . 4

 اصول و فنون مذاکره جهت عقد قراردادهای خارجي ) استاد: مسعود حیدری(. 5

 قاطعیت در مدیریت. ۶

 مدیریت استرس) استاد : دکتر نیما قرباني(. 7

 مدل های تصمیم گیری ویژه مدیران. 8

 رایج ترین اشتباهات مدیران و پیشنهاداتي برای تصحیح آن) استاد: دکتر شهرام رحیمي(. ۹

 وزارت صنایع و معادن   توسط آشنایي  با سازمان  توسعه تجارت جهاني ،فرصتها و تهدیدها. 10



 مدیریت زمان. 11

 مدیریت استراتژیک. 12

 (5Sو ترتیب محیط کار به طریق ژاپني)نظام آراستگي . 1۳

 Bench Marking)الگو سازی از بهترین ها). 14

 (EFQMمدل بنیاد کیفیت اروپا). 15

 ممیزی انرژی. 1۶

 مدیریت ریسک. 17

 مدیریت تحول. 18

 استراتژی بازاریابي و راهکارهای صادرات موفق. 1۹

 اخالق حرفه ای. 20

 مدیریت مشارکتي. 21

 بحرانمدیریت . 22

 لندن – Saxon College( در  Professional Management)  مدیریت حرفه ای . 2۳
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