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 نام آفریدگاربه

 رزومه کاری به اختصار

  :مشخصات هویتی

   تهران –متاهل   -29/06/1356متولد  -نوید ابولیان

   

 سوابق تحصیلی:

  (94دانشگاه آزاد واحد قزوین )ورودی  -بازاریابیدکتری مدیریت  -1

 (84دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران )ورودی – ITفوق لیسانس مدیریت  -2

 (75دانشگاه دولتی گیالن )ورودی  -لیسانس مدیریت صنعتی -3

 سوابق کاری:

  تاکنون 92سال از  -وکار(مشاوره مدیریت، بازاریابی و توسعه کسبکوچینگ، مازه )خدمات  مدیریتمرکز مشاوره  -مدیرعاملموسس و  -1

 99-96سال   -ی اقالم اتاق خواب( )تولید کنندهبالسا  گروه صنعتی -قائم مقام مدیرعامل -2

 97-95سال –های کشسان( ی سقفگروه صنعتی البل )تولید کننده –وکار مشاور توسعه کسب -3

 تاکنون 94سال –شرکت فراز کنترل )صنعت آسانسور(  -وکارمشاور توسعه کسب -4

 95سال –های صنعتی( آرا )تولیدکننده تجهیزات آشپزخانهشرکت مطبخ –مشاور بازریابی و فروش  -5

 98و  95، 84های سال–شرکت سنا ایمان )فعال در صنایع غذایی(  –مشاور بازاریابی  -6

 93سال  -شرکت داروسازی نصر)تولیدکننده انواع داروهای دامی(  -مشاور بازاریابی و فروش -7

 93سال –های صنعتی( شرکت نان آلمانی هورسان )تولید کننده نان -ابی و فروشمشاور بازاری -8

 95-87های سال -مراکز زیبایی بانوان: نیکادل، مدیس، هلیا، فریور، ملورین -کارمشاوره توسعه کسب -9

 93-89سال  –ی لوازم خانگی آشپزخانه( گروه صنعتی درسا )تولیدکننده -مدیرعاملبازرگانی معاون  -10

 98 در ادامه سال و 92تا سال 89سال  –گردی( اسپیلت البرز )شرکت خدمات مسافرتی و طبیعت -بازاریابی و فروشمشاور  -11

 89-87 سال-ریزی چینش )خدمات مشاوره بازاریابی و تبلیغات(پردازی و برنامهگروه ایده -مقام مدیرعاملقائم  -12

 88-85 سال-افزارهای مدیریتی(و نرمهای مدیریت های سیستم)گواهینامه (IMQ)شرکت مرزبان کیفیت  -وکارمدیر توسعه کسب -13

 85ال س -گرافیک، کیس و...( افزاری، مادربورد، کارت)واردکننده قطعات سخت شرکت فونیران )پارستل( -مشاور بازاریابی و برند -14

 85سال  -جین )تولیدکننده پوشاک( شرکت آرین -مشاور بازاریابی -15

 85-84سال  –های ریموت کنترل پارکینگ( امنیتی، دربازکن های)سیستم GiBiDiشرکت  –مدیر بازاریابی و فروش  -16

 83سال  –( …,SHARP, EPSON, LGهای اداری شرکت مادیران )ماشین -مدیر بازاریابی -17

 82سال  - ی انواع المپ(شهاب )تولیدکنندهشرکت المپ پارس -کارشناس فروش -18

 81سال  –ی انواع کاشی و سرامیک( شرکت کاشی ایرانا )تولیدکننده -کارشناس بازرگانی -19
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 :ساعت( 3000)حدود  سوابق تدریس

 نام دوره ردیف
تعداد شرکت 

 کنندگان
 زمان دوره محل دوره

 84بهار  تهران 7 ایتاليا GiBiDiمدیریت بازاریابي در شرکت  1

 84تابستان تهران 5 ایتاليا GiBiDiدر شرکت  برندمدیریت  2

 84بهار  تهران 5 ایتاليا GiBiDiدر شرکت   تحقيقات بازاریابي 3

 85تابستان  تهران 9 مدیریت بازاریابي در شرکت فونيران 4

 85تابستان تهران 15 در شرکت فونيران IMCمدیریت تبليغات و  5

6 
 در گروه مرزبان کيفيت CRMو  ، تبليغاتفروشبرند، هاي بازاریابي، مدرس دوره

(IMQ Academy)    

 هايدر دوره

گوناگون متفاوت 

 بوده است.

تهران و 

ها شهرستان

 دوره 50جمعا 

تا  1385از سال 

 کنون

 87تابستان  اراك 50 مدیریت بازاریابي براي صنایع گوناگون اراك 7

 88تابستان تهران 25 اي در شرکت نان آلماني هورساناصول فروش حرفه 8

 88پائيز  بندرعباس 40 مدیریت بازاریابي در شرکت بيمه معلم 9

 88پائيز  بندرعباس 40 اي در شرکت بيمه معلماصول فروش حرفه 10

 88زمستان  تهران 35 پخشاي در شرکت بهاصول فروش حرفه 11

 89پائيز  تهران 25 مدیریت بازاریابي در شرکت سایپا یدك 12

 89پائيز  تهران 7 در شرکت سایپا یدك برندمدیریت  13

 89زمستان  تهران 30 شرکت سایپا یدكمدیریت فروش در  14

 91پایيز  تهران 9 پتروشيمي جم (CRM)مدیریت روابط مشتریان  15

 91زمستان  تهران 10 شرکت نفت بهران (CRM)مدیریت روابط مشتریان  16

 91زمستان  آبادان 18 مدیریت بازاریابي شرکت رینگ سایپا 17

 92بهار  تهران 12 بانک سامان (CRM)مدیریت روابط مشتریان  18

 92پایيز  بندرعباس 30 اي در شرکت خانه کيفيت بندرعباسفروش حرفه 19

 92پایيز  بندرعباس 32 خانه کيفيت  (CRM)مدیریت روابط مشتریان  20

 92زمستان  تهران 18 وولکسمدیریت بازاریابي شرکت کارگزاري بورس سي 21

22 
براي مدیران ارشد  (STP)گذاري و تعيين جایگاه کارگاه تخصصي بخشبندي، هدف

 کارخانه و مناطق گوناگون شرکت لبنيات پگاه 7
 93تابستان  انزلي 55

 93تابستان  بندرعباس 30 اي در شرکت خانه کيفيت بندرعباسفروش حرفه هايتوسعه مهارت 23

 93 تابستان بندرعباس 30 اصول بازاریابي، فروشندگي شخصي و ویزیتوري 24

 93پایيز  تهران 37 اي در موسسه آموزش عالي نوین پارسياناصول فروش حرفه 25

 93زمستان  تهران 12 در موسسه آموزش عالي نوین پارسيان  (CRM)مدیریت روابط مشتریان  26

 94پایيز  تهران 40 دوره بازاریابي تلفني براي کارکنان صداي سپهر بانک صادرات 27

 94پایيز  تهران 40 براي کارکنان صداي سپهر بانک صادرات CRMدوره  28

 94زمستان  تهران 15 مدیریت بازاریابي )شرکت توربو کمپروسور نفت( 29

 94زمستان  تهران 20 هاي توليدکننده سيمان(چابک سازي سازماني )هولدینگ شرکت 30
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 نام دوره ردیف
تعداد شرکت 

 کنندگان
 زمان دوره محل دوره

 95تيرماه  تهران 15 ايتوسعه مهارت هاي فروش حرفه 31

 95شهریورماه  کرمان 20 اي مدیریت )خانه کيفيت(پرورش مسئولين دفاتر حرفه 32

 95مهرماه  تهران 25 (NITC)ایران  کشمدیریت بازاریابي شرکت ملي نفت 33

 95مهرماه  تهران 10 (CRM)مدیریت روابط با مشتریان  34

 95ماه آبان تهران 19 هاي مشتري مداري شرکت مخابرات ایرانمهارتاصول و  35

 95ماه آبان تهران 7 هاي مذاکره تجارياصول، فنون و مهارت 36

 95ماه آبان تهران 20 شرکت لبينات پگاه تهران Marketing Planتحليل محيط بازاریابي و طراحي  37

 95ماه آبان صباشهر 25 صبا باتريشرکت  -(CRM)مدیریت روابط با مشتریان  38

 95آذرماه  تهران 50 )سه دوره( گروه صنعتي پاکشو –گروه صنعتي گلرنگ  -تبليغات خالق 39

 95ماه دي تهران 13 گروه صنعتي انتخاب )اسنوا( -هاي مذاکرات فروشاصول و مهارت 40

 95ماه دي تهران 23 شرکت لبنيات پاك -مدیریت بازاریابي 41

 95ماه بهمن بندرعباس 46 سازمان تامين اجتماعي هرمزگان -(CRM)مدیریت روابط مشتریان  42

 95دي و بهمن  تهران 40 )دو دوره( شرکت لبنيات پاك -ايهاي فروش حرفهمهارت 43

 96اردیبهشت  تهران 12 بنياد برکت -هاي مسئول دفتريمهارت 44

 96مرداد  تهران 7 صنعتي انتخاب )اسنوا(گروه  -هاي مذاکرات فروشاصول و مهارت 45

 96مرداد  تهران 70 بانک سينا -اي فروشهاي حرفهاصول و مهارت 46

 97-95هاي سال تهران  23 گروه صنعتي البل –پرورش و کوچينگ نيروهاي فروش  47

 96سال  گرگان 5 گروه صنعتي البل -برندسازي و مدیریت برند 48

 97سال  پردیس 11 شرکت بالسا -برندبرندسازي و مدیریت  49

 99-96هاي سال تهران  50 بالسا شرکتپرورش و کوچينگ نيروهاي فروش  50

 98مرداد  کرمان 20 خانه کيفيت کرمان -تحقيقات بازاریابي 51

 98شهریور  تهران 15 شرکت شکالت باراکا -برندسازي و مدیریت برند 52

 98آذر  تهران 7 کنترلشرکت فراز  -تحقيقات بازاریابي 53

 98آذر  تهران 7 پرورش و کوچينگ نيروهاي فروش شرکت فرازکنترل 54

 98دي  تهران 3 شرکت اسپيلت البرز -ارزیابي برند 55

 99بهار و تابستان  تهران 10 هاي اميدگروه شرکت -برندبرندسازي و مدیریت  56

 99بهار و تابستان  تهران 15 هاي اميدگروه شرکت -پژوهش بازار 57

 نام دوره ردیف
تعداد شرکت 

 کنندگان
 زمان دوره محل دوره
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 خود:بیشتر معرفی 

 آموزم و معتقدم پایانی بر یادگیری ما آدمیان نیست.بسیار می 

 وکارهاست؛ تا بیشتر رشد و توسعه یابند.ی کسبسازها و توانمندکمک به سازمان ،در کارام بیشترین عالقه 

  ،مذاکره، عاشق فروش و بازاریابی هستم. منظور از بازاریابی ابعاد گوناگون آن است: فروشCRM ،،بازاریابی خالق، چریکی. برند، تبلیغات.. 

 ا به همراه داشته باشند.های اجرایی باید خالقانه باشند تا احتمال موفقیت باالیی ردر راستای استراتژی تمایز، معتقدم برنامه 

 کنم انسان بهتری شوم.و هر روز تالش می 

 

 مشخصات ارتباطی:

navid.aboulian@gmail.com  

http://Instagram.com/navid.aboulian 

http://Instagram.com/maaze.ir 

http://Linkedin.com/navid.aboulian 

 http://Linkedin.com/Maaze 

09016609600 

 نام دوره ردیف
تعداد شرکت 

 کنندگان
 زمان دوره محل دوره

 99تابستان  الینآن 35 گروه صنعتي پاکشو  -بازاریابي برنامه 58

 99تابستان  الینآن 50 گروه صنعتي پاکشو -برنامه فروش 59

 99تابستان  الینآن 73 گروه صنعتي پاکشو  -بيزنس پلن 60

 99تابستان  الینآن 37 گروه صنعتي پاکشو  -مدیریت استراتژیک برند 61

mailto:navid.aboulian@gmail.com
http://instagram.com/navid.aboulian
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