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 :مشخصات فردی

                                                                            TAVAKOL REZAEIتوکل رضائی:نام و نام خانوادگی

 09311466390    :تلفن

            09066848030 

        

 

Drtavakolrezaei@gmail.com  الکترونیکپست:  

                                                                              @tavakolrezaei تلگرام        :                                                                                                                

                               @ibgroup 

 tavakolrezaei@:  اینستاگرام

 

 

 : سوابق تحصیلی

 کارشناسی فیزیک کوانتم 

  دیریت بازرگانیمکارشناسی  

 مالیمدیریت  کارشناسی ارشد 

مدیریت عالی راهبردی کسب و کار(DBA) 

   استراتژیکمدیریت دکتری 

 

 :موزشیدوره های آ

  سرمایه گذاری و ریسکپیشرفته دوره 

  سرمایه گذاری در بورس پیشرفته دوره 

  سرمایه گذاری امکان سنجی و طرح توجیهی تربیت کارشناس»پیشرفتهدوره»(FS)   و(Business plan) 

   و یکپارچه سازی برند «فناوری برند سازی»دوره (Branding) 

 دوره  کارآفرینی 

 قراردادها تنظیم ره ودوره اصول و فنون مذاک 

    دورهNLP (کالمی-برنامه ریزی عصبی) 

     دورهT.A (تحلیل رفتار متقابل) 

 د مرتبط با مدیریت و روانشناسیو دوره های متعد
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 : (در طول سالهای متمادی تا کنون)و اجرایی فعالیت های شغلیسوابق 

 «گروه بین المللی ره دانش ثریا « معاونت آموزشی(صاری هلدینگ نماینده انحGRSgroup انگلستان) 

  کمپس ایران -مدرسه کسب و کار ژنو»مدیر آموزش»(Geneva Business School-Iran campus)  

  (در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان تهران)شورای مهارت استان تهرانکمیته راهبردی عضو 

 عضو هیئت مدیره و یا مدیر آموزش درچند موسسه آموزشی 

  آتسا بازرگانی گروهمدیرعامل عضو هیئت موسسین و(ATSA group)  

 عضو هیئت موسسین و رئیس هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری برکت 

  سپاکو» شرکتمدیر مالی عضو هیئت موسسین و»  

  (ساخت مصنوعات چوبی)موسس صنایع چوب کیان کارآفرین و 

  انشرکت صدرا تجارت ماهمدیر عامل و عضو هیئت مدیره 

 سپید نایب رئیس هیئت مدیره شرکت طراحان سازه 

  تهران بورس اوراق بهادار و فعالکارشناس 

  کامن»و مدیر مالی رستوران های هلدینگ  «یونی ویژن»هلدینگ مدیر حوزه رستوران های» 

 شرکت زیگورات  در فروش و بازاریابی،لجستیکی ها در زمینه مجری  و مشاور( نمایندهNice  ایرانایتالیا در) 

 :و مشاوره  پژوهشی ، فعالیت های آموزشی

  :شامل و مشاوره ای ، مدیریتیآموزشی سال سابقه  64

 منابع انسانی -یاستراتژ)و کسب و کار مدیریتمختلف در حوزه های همایش های متعدد  ی درسخنرانس و یدرت

 -فنوون موذاکره   -بورس -مدیریت سرمایه گذاری و ریسک-مدیریت مالی-تغییر و تحول فردی و سازمانی –

 ...(اصول فروش و  -مدیریت وصول مطالبات -مدیریت موجودی کاال و انبار

 6390سال  -«66مدیریت و اقتصاد در قرن » داور کنفرانس بین المللی 

 مدیریت مالی در خانواده»مبتکر و مدرس دوره های آموزشی» 

 مشاور مدیریت استراتژیک و تدوین سند راهبردی سازمان ها 

 تهیه طرح های توجیهی و امکان سنجیحسابداری مدیریت مالی،سرمایه گذاری،حوزه های  تمام شاور درم، 

  مشاوره در حوزه مدیریت منابع انسانیو  تدوین مقاله 

 تنظیم  و تدوین مقاله های تحلیلی بورس اوراق بهادار تهران 


