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 :سوابق تحصیلي -7

کشور/ شهر محل  معدل

 تحصیل

 مقطع تحصیلي رشته تحصیلي گرایش مدت تحصیل نام واحد آموزشي

 از تا

 فوق دیپلم علوم ارتباطات روابط عمومي 83 82 دانشگاه جامع ارومیه 12.30

 لیسانس علوم ارتباطات                   روابط عمومي 82 81 دانشگاه جامع ارومیه 10.33

اسالمي دانشگاه آزاد  سنندج 18.11  فوق لیسانس مدیریت بازرگاني              بازاریابي 10 12 

13 

… 
 اصفهان

  آزاد آموزش عالي موسسه

  تایید مدرک توسط وزارت 

علوم                

7311  

....... 

7318  

7311 

حرفه عالي  مدیریت

 اي کسب و کار      

 DBA  بازرگاني      

 

             Post  DBA      

 گواهینامه هاي سطح 

ي حرفه ايدکتر  

 

18-12 مدیریت سال قبولي در کنکور  بازاریابي - - - - -  (PHD)   دکترا
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 :سوابق حرفه اي -0
 

 نام سازمان / شرکت

 مدت همکاري

 سمت
امکان ارائه گواهي 

 سابقه کار دارید؟

 پاره وقت/ تمام وقت/ مشاوره

 
 تا از

 سال سال

 1080 1087 بانک قوامین
اعتبارات و تسهیالت  واحدمسئول مدیر و 

 استان کردستان

 بلي         خیر 
 تمام وقت1083ازسال  

 دربانک فعالیت دارم

 بانک قوامین
1080 1088 

اعتبارات و تسهیالت مدیر و مسئول واحد

 استان آ.غربي

 بلي         خیر 

 تمام وقت

 بانک قوامین
1088 1010 

معاون مدیر کل بانک قوامبن استان 

 آذربایجان غربي

 خیر  بلي        

 تمام وقت

 بانک قوامین
 مدیرکل بانک قوامین استان کردستان کنونتا 1010

 خیر   بلي       

 تمام وقت

 بانک قوامین
 انتخاب به عنوان چهره ماندگار اخالق 1081

 خیر  بلي        

 تمام وقت 

وامینبانک ق  

1017 
نمونه مدیرکل معرفي به عنوان معاون 

 کشوري

 خیر         بلي

 تمام وقت 

 بانک قوامین

1010 
کسب رتبه هفتم کشوري درکارنامه 

 عملکردي نظام شایستگي مدیران بانک

 

 

 تمام وقت خیر         بلي
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 :ي ضمن خدمت دوره هاي آموزش  -0

آموزش محل سطح نام دوره  
 

 ارائه گواهي دوره را دارید؟امکان  سال

 بلي           خیر 1087 اداره آموزش بانک مبتدي آموزش بانکداري

 1080 اداره آموزش بانک تخصصي آموزشي خبره پروري بانکداري
 بلي           خیر

 1082 موسسه عالي بانکداري بانک مرکزي تخصصي آموزش کارشناسان اعتباري
 بلي           خیر

 1088 موسسه عالي بانکداري بانک مرکزي تخصصي آموزش تخصصي مدیریت عالي )ا(
 بلي           خیر

 1081 اداره آموزش بانک     تخصصي (7آموزش تخصصي تعالي مدیریت)
 بلي           خیر

 1017 موسسه آموزشي آتیه اندیش تخصصي آموزش تخصصي تعالي مدیریت
 بلي           خیر

 1081 اداره آموزش بانک تخصصي دوره توجیهي تبدیل موسسات مالي اعتباري به بانک
 بلي           خیر

 1013 اداره آموزش بانک صيتخص دوره آموزش بانکداري الکترونیک
 بلي              خیر

 1010 دانشگاه آزاد اسالمي تخصصي دوره آموزشي آینده پژوهي
 بلي              خیر

 1010 دانشگاه آزاد اسالمي تخصصي کارگاه مدیریت انگیزش کارکنان
 بلي              خیر

 1010 دانشگاه آزاد اسالمي صصيتخ راهکارهاي استقرار مدیریت دانش در سازمانها
 بلي              خیر

 1010 ستاد امر به معروف ونهي از منکر عمومي دوره آموزشي امر به معروف و نهي از منکر
 بلي              خیر

، آموزشهاي ضمن خدمت ، دورهاي تخصصي و...( یانکارگاه هاي آموزشي تخصصي معاونت برنامه ریزي واموراقتصادي دانش بندیگر) شرکت درداراي چندین گواهینامه   
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 امکان ارائه گواهي :سوابق آموزشي  -3

 بلي از مرکز تربیت مربي و پژوهشها ITCو داراي گواهینامه مهارت حرفه اي  CBT طي  دوره روشهاي نوین تدریس با رویکرد 

 بلي ارتباطات ، اخالق سازماني مدیریت ، تدریس دروس بانکداري ،

 alirezaabbasifarid.blogfa.com                 1017( بنام علیرضا عباسي فرید از سال جمع آوري مطالب بانک و بانکداري )بانک ماندگارتخصصي  وب سایت مدیر و مؤسس

   https://www.civilica.com/p/11870                                                                                                                  با آدرس صفحهعضو بانک اطالعاتي علمي سیویلیکا 

 

 امکان ارائه گواهي :فعالیت هاي پژوهشي -0

 يبل                 "مدیریت اقتصاد سیاسي از دیدگاه اسالم"   مولف کتاب

 جامعه:تحلیل حقوقي وام قرض الحسنه در معیشت اقتصادي قشر فقیر 1مقاله 

(  اولین دوره همایش مطالعات و پژوهش هاي علمي علوم انساني )این همایش در پایگاه ها و دیتابیس هاي علمي ملي و بین المللي معتبر 1018علیرضا عباسي فرید )

 ( نمایه مي گردد.Confpaper()OldDrji()Tpbin()Panta()Cite factor()ISI Indexing) (Civilica)،همچون کنسرسیوم محتواي ملي 

 بلي              

 : بررسي رابطه بین مشتري مداري و عملکرد سازماني در بانک قوامین استان کردستان. پنجمین همایش ملي فرهنگ سازماني و منابع انساني7 مقاله

بطه بین مشتري مداري و عملکرد سازماني در بانک قوامین استان کردستان جهت بهره برداري در پنجمین همایش ملي فرهنگ ( بررسي را1018علیرضا عباسي فرید)

 دانشگاه آزاد اسالمي استان کردستان. ایران. سنندج -سازماني و منابع انساني

 بلي              

 کنفرانس ملي چالش هاي اصلي صنعت و تولید ملي نقش تبلیغات در بازاریابي و فروش شرکت بیمه توسعه.: 0مقاله 

( نقش تبلیغات در بازاریابي و فروش شرکت بیمه توسعه جهت بهره برداري در دومین کنفرانس ملي 1017عباس بایرامي، معصومه سادات فیني، علیرضا عباسي فرید)

 چالش هاي اصلي صنعت و تولید ملي. ایران .تبریز

 بلي             

 برسي پویامدل سازي شایستگي معلمان با رویکرد تحلیلي مبتني بر تکنیک هاي تحقیق در عملیات . سومین کنفرانس بین المللي مدیریت، حسابداري و حسا  :0 مقاله

Habib Valizadeh, Kamal Bagerzadeh, Alireza Abbasi Farid(7318) Teachers Competency Modeling With An Analytical Approach Based on 

Operational Research Techniques at 0rd
 International Conference on Management, Accounting and Dynamic Audit. Iran. Tehran 

 بلي

 71بررسي ارتباط تعهد سازماني با ویژگیهاي شخصي کارکنان دانشکده علوم پزشکي ارومیه. کنفرانس بین المللي مدیریت قرن :3 مقاله

( بررسي ارتباط تعهد سازماني با ویژگیهاي شخصي کارکنان 1017کمال باقر زاده هوشمندي، عباس بایرامي، علیرضا عباسي فرید، فرزانه رحماني، وحید حاجیلو)

 . ایران. تهران71دانشکده علوم پزشکي ارومیه جهت بهره برداري در کنفرانس بین المللي مدیریت قرن 

 بلي
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 هنگي و اجتماعي:فعالیت هاي فر  -2

 گواهي امکان ارائه

 بلي مشاور مالي شرکت هاي دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوري استان 

 بلي 10و  10شوراي حل اختالف ارومیه سال 03عضوعلي البدل شعبه 

 بلي ان کردستاندانشگاه آزاد اسالمي است -عضو شوراي سیاستگذاري پنجمین همایش ملي فرهنگ سازماني و منابع انساني

. 12و 10عضو انجمن میراث فرهنگي استان کردستان در سالهاي   بلي 

10در سال  عضو نخبگان دعوت شده  دربیست وهشتمین کنفرانس بین المللي وحدت  بلي 

 بلي رکت افق توسعه قرن درخصوص گسترش فعالیت هاي خدماتي ، اقتصادي و سرمایه گذاري)بازاریابي ، توسعه و درآمدزائي(نماینده ش

 بلي نامه  بعنوان چهره موفق تقریبيهمکاري با معاونت امور ایرانیان مجمع جهاني تقریب مذاهب  اسالمي کشور  و  داراي  تقدیر 

 بلي ، سربازرس دهمین دوره انتخابات  ریاست جمهوري در ارومیه 80، بازرس ویژه انتخابات استان در سال  بات در چند دورهنماینده هیئت نظارت بر انتخا

 بلي ( 18و  10سال  و تندیس سالمت اداري  )کسب رتبه برتر18تا 13رئیس شوراي امربه معروف ونهي از منکر بانک قوامین استان کردستان از سال 

  

  

  

  

 


