
 

 مهدی حسینی  سید رزومه 
 

 :   پیوست11از   1صفحه  

 

 آموزشی مسیرکمال گروه

 4طبقه دوم واحد  1ساختمان طوبی معالی آباد ، روبروی پارک ملت شیراز، 

     18171010100 ،171-15311133تلفن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مهدی حسینی  سید رزومه 
 

 :   پیوست11از   3صفحه  

 

 آموزشی مسیرکمال گروه

 4طبقه دوم واحد  1ساختمان طوبی معالی آباد ، روبروی پارک ملت شیراز، 

     18171010100 ،171-15311133تلفن 

 

 رزومه سید مهدی حسینی

 ) مدرس و مشاور در حوزه فروش ، بازاریابی و کسب و کار (
Business coach/ life coach 
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 سوابق تحصیلی و آموزشی:

 
  دانش آموختهMBA  1183از دانشکده علوم، تحقیقات و فناوری تهران  

  دانش آموخته دورهMini MBA  1183  از مدرسه کسب و کار آلمان 

  دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کاردارای مدرک دوره (DBA) 

 دانش آموخته دوره تخصصی یکساله نوابغ فروش در تهران 

 عضو انجمن نوابغ فروش ایران 

 مشاور کانون کارآفرینان استان فارس عضو و 

 عضو انجمن استادان موفق تهران 

 )عضو انجمن علمی بیزینس کوچینگ تهران )مربیان کسب و کار 

 های زندگی های پیشرفته روانشناسی فروش و مهارت مدرس و مشاور دوره 

 مدرس دوره تخصصی سیستم سازی کسب و کار 

 مدرس منتخب اتاق اصناف استان فارس 

 بنیانگذار انجمن بیزینس کوچینگ استان فارس 

  بنیانگذار الیف کوچینگ استان فارس 
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 گواهینامه های تخصصی :

 
  اصول و فنون مذاکرات دشوارDifficult Negotiation)) 

 های میلیونر  ایی کاسب دوره فوق حرفه(Millionaire Businessman)  

  زبان بدن(Body Language)  

  روانشناسی فروش(Psychology of sales) 

  مشتری مداری(Customer Orientation) 

  رفع خجولی و انتقادپذیری به شیوهETL 

  فنون پیشرفته ارتباط با مشتری(Customer Relationship) 

 های برندسازی در کسب و کار  اصول و روشBranding)) 

  مدرک تخصصی مهندسی فروش از خانه صنعت و معدن 

 ه جامع مدیریت بازاریابی و توسعه بازار )بازارسازان/پرویز درگی(دور 

 )تکنیک های فرصت یابی و مشتری یابی در بازار ایران )بازارسازان/پرویز درگی 

 )همایش چشم انداز اقتصاد ایران و جهان )بازارسازان/پرویز درگی 

 )مدیریت برندسازی شخصی )بازارسازان/محسن ایلچی 

 ی )بازارسازان/محسن ایلچی(دوره برندسازی شخص 

 )همایش چشم انداز اقتصاد ایران و جهان )بازارسازان/پرویز درگی 

 )دوره روانشناسی ارتباط با مشتری )بازارسازان/پرویز درگی 

 )دوره ساماندهی نیروهای فروش )بازارسازان/ اکبری اصل 

 پرویز درگی(رهبری و مدیریت منابع انسانی نیروهای بازاریابی و فروش )بازارسازان / 

 )دوره تحقیقات بازار )بازارسازان/ چیت ساز و سرفرازیان 
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 )ایجاد انگیزه در نیروهای فروش و بازاریابی )بازارسازان/ ابوالعالیی 

 دوره نوابغ اینستاگرام 

 

 : و اجرایی حرفه اییسوابق 

 
    و کیار و  هیای کسیب    مدیرمجموعه آموزشی مسیرکمال در شهر شیراز )آموزش تخصصیی فیروش، مهیارت

 های زندگی  مهارت

  شیراز، مراغیه )آرربایجیان شیرقی( و    دوره نوابغ فروش )دوره آموزشی یکساله( در شهر  03برگزاری موفق

تا کنون و پرورش بیش از صدها نفیر نابهیه فیروش در سی        2031از سال  سیرجان )دو دوره در سیرجان(

 کشور. 

  دوره دوم در سیرجان(.دوره تخصصی سیستم سازی کسب و کار در شیراز و سیرجان  21برگزاری( 

     نفیر از   1111برگزارکننده بیش از یکصد کارگاه آموزشی مدیریت فروش به صورت تخصصیی بیرای بییش از

 1180تا  1183کارآفرینان، مدیران و صاحبین کسب و کار و فروشندگان شهر شیراز بین سالهای 

 هدفگیذاری   -ها کارگاه آموزشی نیم روزه با موضوعات تخصصیی از جملیه روانشناسیی فیروش     برگزاری ده

،بازاریابی تلفنی، برندینگ و پرسنال برندینگ و... جهت مدیران و کارآفرینان، مدیران و صاحبین کسب و کار 

 . 2031تا  2031های  و فروشندگان بین سال

  شناسی و فروش ویژه هنرمندان صنایع دستی در اداره کیل  جلسه آموزشی طی )دوماه( شخصیت  6برگزاری

 36تابستان  -فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس

  36تیرماه  -کارگاه آموزشی تخصصی امالک و ساختمان سازی ویژه امالک داران و انبوه سازان 6برگزاری 

 36دماه مردا -سخنران گردهمایی سازندگان و معماران ساختمان های مارکدار در شیراز 
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  برگزاری ده ها کارگاه آموزشی تخصصی سیستم سازی 

 برگزاری کارگاه آموزشی در اتاق اصناف شیراز با همکاری کانون کارآفرینان استان فارس 

   برگزاری اولین دوره هیپنوتیزم اریکسونی با حضور دکتر کوروش معدلی)بنیانگذار هیپنوتیزم اریکسیونی در

 39ال پی ایران/ تیرماه ایران( با همکاری موسسه ان 

  برگزاری اولین دوره جامع برندسازی شخصی(Personal branding)  با همکاری موسسه آموزشی عالی ماد

 39در جنوب کشور با تدریس دکتر محسن ایلچی از تهران/ مرداد 

  39برگزاری دوره کامل و جامع تکنیک های تبلیهات با عنوان شصت و نه چهل/ بهار و تابستان 

 39و بهار  36گزاری دوره دو روزه جامع بازاریابی تلفنی/ زمستان بر 

  / 2039برگزار کننده دوره فروش تخصصی ویژه پرسنل پخش دارویی زاگرس/ شیراز 

  2031برگزار کننده دوره فروش تخصصی ویژه پرسنل شرکت پیشگامان سالمت/ کرمان / بهار 

  2031دارویی زاگرس/ بوشهر/ برگزار کننده دوره فروش تخصصی ویژه پرسنل پخش 

  /2031برگزار کننده دوره فروش تخصصی ویژه پرسنل پخش دارویی زاگرس/ اصفهان 

  /2039برگزار کننده دوره فروش تخصصی ویژه پرسنل پخش دارویی زاگرس/ اهواز 

 ن برگزار کننده دوره فروش تخصصی ویژه شرکت های پخش مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی شیراز/ تابستا

31 

         آموزش فروش تخصصی شرکت های پخش بستنی میهن، آمیاده لذییذ الییت، ارغیوان، داییا، راییان تیاک

 31فارس/تابستان 

 )برگزار کننده دوره نوابغ اینستاگرام )فروش در اینستاگرام 

  آموزش فروش دورهmba  وdba /2031-2039موسسه ماد/ شیراز 

  آموزش فروش دورهmba  وdba رزمیدر موسسه آزاد خوا 
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 /2039برگزار کننده دوره آموزش فروش موسسه ماد در آباده 

  39و بهار  36برگزاری کارگاه حرفه ای و تخصصی راه های نهایی کردن فروش و بستن قرارداد/ زمستان 

 کوچ علمی تشکالت خانه کارگر استان فارس 

  کوچ علمی و مربی کمیته یوگا استان فارس در حوزه کسب و کار 

 مشاور باشگاه داران یوگای استان فارس مدرس و 

  مدرس دوره هایMBA/DBA 

 کوچ علمی کانون بزرگ نشاط در شهر شیراز 

  کوچ علمی و مشاور انتخاباتی برخی از کاندیدای شورای شهر )به دلیل مسائل سیاسی، از درج نام این عزیزان

 معذوریم(.

 کوچ علمی و مشاور کانون کارآفرینان استان فارس 

 می وبسایت شیراز تخفیفکوچ عل 

 کوچ علمی شرکت پارس تیرازیس 

 )کوچ علمی مشاورین امالک کبیر )قدوسی غربی 

 )مشاور گروه انبوه سازان سام )رهبر بازار 

        مشاور مجموعه فست فودهای زنجیره ای ایران برگر) بزرگتیرین مجموعیه زنجییره ای فسیت فیود جنیوب

 کشور()رهبر بازار(

  بر بازار(سریع سیر )رهشرکت مشاور 
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 اثر فاخر ویدیویی با موضوعات:  23دارای 

 

به دلیل روی گردانی عمومی جامعه از م العه کتاب، بهتر است آثیارش را بیه صیورت     د داردتاکی حسینیمهدی 

 صوتی و تصویری منتشر کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

روانشناسی فروش 

چرخه علمی فروش 

هدفگذاری اصول تیم سازی 

ساختمان سازی و فروش امالک 

قواعد جذب مشتری با کمترین هزینه تبلیهاتی 

قدرت اعتماد 

جعبه مهات فروش 

بستن قرارداد 

63/43تبلیهات 

بازاریابی تلفنی 
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 های : همکاری در بخش آموزش و مشاوره فروش شرکت

 

 39در موسسه آموزشی عالی ماد/ بهار  انجمن شرکتهای پخش استان فارس دوره روانشناسی فروش پیشرفته -

 39/ مردادماه شرکت پخش زاگرسدوره آموزش ویژه و تخصصی روانشناسی فروش  -

 31آموزش فروش و تیم سازی شرکت پخش غذایی دینا تک )خلیج فارس( /سیرجان/ تابستان -
 

 زارع نمایندگی مرودشت خودرو ایران _   (Zandonline.ir )زندآنالین  شرکت  _

   بازرگانی خودرو عرشیا -   همایون نمایندگی مرودشت خودرو ایران  _

 آموده معماری و داخلی طراحی شرکت  _   تصویرجنوب پارس المللی بین شرکت  _

 بعد پنهان معماری شرکت  _      پارسیان بیمه  _

 فارس استان یوگای کمیته  _    آرتاکان مهندسی فنی شرکت  _

 الوند ماهان شرکت  _     آسایش مرکزی جاروی  _

 پور حسن نمایندگی ولوو خدماتی شرکت  _      آسیاتک اینترنت  _

 ریحانی کشاورزی خدمات موسسه  _       وب پرسام شرکت _

 پارساورس شرکت _    بیشاپور مهندسی فنی شرکت  _

 شیراز در هگزان گروه نمایندگی  _     بخش چهره آموزشی گروه  _

 شرکت یدک تریلر مرکزی -     شیراز حافظ صبای شرکت  _

 جنوب درب تهران  _      کانون تبلیهات پروا  -

 -شرکت تولیدی ام دی اف چنار -  کارخانه هفت ستاره )تولید شوریجات و ترشیجات( -

 امالک و ساختمان سازی سرمایه -               -کارخانه موژان/ تولید شوینده و مواد بهداشتی - 
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 تشریفات صدف / عابدی -                                                   کارخانه تولید آینه یاقوت   -

 تولیدی نان یوخه و کیک-شرکت درب و پنجره ضد سرقت خانم رضایی                        -

 پخش آرایشی امیر -             انبوه سازان سام                                                        -

 شرکت پخش خشکبار الوندی –      شرکت ایپکو )خانه هوشمند و نمای چوب ترموود( و... .  -

 شرکت غذایی دیالمارت -کاال پزشکی ساره طب                                                           -

 دوربین مداربسته شاهیان -                         فروشگاه بزرگ مصال  ساختمانی آتای         -

 گالری فرش ع وف نیا -شرکت پاالپال ) ساخت اپلیکیشن(                                      -

 شرکت انبوه سازان آفتاب -مبلمان چوبکده شیراز                                                          -

 شرکت آراپخش آلمان شیراز -      شرکت آسانسوری سریع سیر                                       -

 شرکت پخش پژهان -     گروه صدا و تصویر طنین                                               -

 زم خانگی شیراز، دوبیلوا -   فست فودهای زنجیره ای ایران برگر                               -

 آتلیه هنری مانا -   شرکت پخش دیوارپوش و سقف های کارب زارعی          -

 گروه آموزشی ایران مهر -پخش لوازم الکتریکی پالد                                                 -

 عسلویه–ابتکار  MDFایع کابینت صن -زنبورستان محسن )تولیدی عسل(                                    -

 شرکت کاالی الکترونیک و خدمات فنی رکاوت -الکترونیک،اینورتر قائدی          -گروه اتماسیون صنعتی -

 کارخانه تولیدی لوازم سیسمونی و چادرهای مسافرتی قدرتی جو -
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 پیوسیت

 میدارک
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