
 

 

 

 رزومــه

 مشخصات فردی

  محسن همایونی نام و نام خانوادگی

 2/6/5511 تاریخ تولد 

 نجف آباد |اصفهان   محل تولد

 42520505120 همراه 02504144 تلفن

 homayoni@gmail.com پست الکترونیک

 

 اطالعات تحصيلي

 سال تحصیل  محل تحصیل تحصیلی  يرشته مقطع تحصیلی ردیف

 5502 اصفهان  مدیریت بازرگانیکارشناسی  لیسانس 5

2 MBA 5525-5522 تهران بازاریابی، تبلیغاتاجرایی  ارشد کارشناس 

2 DBA 5526-5525 تهران دکتراي اجرایی کسب و کار 

 

 مدیریتيسوابق 

  محل فعالیت اشتغال يدوره  سمت شرکت / سازمان ردیف

 اصفهان 5550-5551 مسئول واحد فرهنگی خانه جوان  5

 اصفهان 5555-5551 مدیر راه اندازي کارگاه چاپ مدیریت و   2

 اصفهان 5551-5556 شریک و مدیر کارگاه چاپ راه اندازي کانون تبلیغات سیمامدیریت و   5

 اصفهان 5556-5550 مدیر دریافت نمایندگی کانون تبلیغات نوآوا   0

 اصفهان 5550-5501 وصاحب امتیازمدیر اجرایی کتاب جامع اصفهان  1

 اصفهان 5505-5501 مدیر راه اندازي شرکت طرح جامع پارسیان مدیریت و   6

 اصفهان / تهران  تا کنون 5501 مدیر راه اندازي کانون تبلیغات طرح جامع پارسیانمدیریت و   5

 اصفهان / تهران  تا کنون 5522 مدیر سایت پارسیاناندازي گروه مهندسی وبراه مدیریت و  0

 مرتبط با مشاورهسوابق 

 



 

 

 نوع همکاري  زمینه فعالیت شرکت / سازمان ردیف

 مشاور تبلیغات تولید کننده رزین و چسب بتن رزین سازان فارس 5

 مشاور تبلیغات و مدیر فروش نمایندگی رسمی خدمات نوکیا در اصفهان  (Nokia Care)مرکز خدمات نوکیا 2

 مشاور تبلیغات و مدیر فروش تولیدکننده درب هاي اتوماتیک شیشه اي آچیالن صنعت 5

 مشاور تبلیغات و فروش فروشگاه اینترنتی محصوالت دیجیتال کیمیا آنالین 0

 و مدیر تبلیغات و فروش مشاور گارانتی محصوالت اپل در ایران دکتر اپل 1

 مشاور تبلیغات و فروش پیمانکار پروژه هاي نرم افزاري بانکی گروه مهندسی رایا شریف 6

 مشاور تبلیغات محصوالت غذایی محصوالت غذایی شامانا 5

 مدیر فروش تولید کننده خودرو هاي برقی در ایران الیز خودرو 0

 مشاور و مدیر فروش خودروهاي برقیتولید کننده قطعات  گروه صنعتی دارکوب 2

 خالق برند بزرگترین فروشگاه آنالین عسل طبیعی دکتر عسل 54

 خالق برند MarketPlaceفروشگاه آنالین روز دنیا  بازارینو 55

 

 توانایي

 تسلط)درصد( نوع ردیف

 24 راه اندازي و مدیریت تیم فروش و بازاریابی 5

 21 آموزش فروش و بازاریابی  2

 24 مدیریت جلسات و فن مذاکره 5

 


