سوابق آموزشی – پژوهشی و اجرایی
اعظم قاسمی
 -4نام

 -2نام خانوادگي

 -3مذهب :

-1مليت :

اعظم

قاسمي

تشيع

ايراني

 -1نام پدر :

 -1تاريخ تولد :

-1شماره شناسنامه :

-1محل صدور :

مرتضي
 -9مدرك تحصيلي

1552

2750

 -10رشته تحصيلي :

كارشناسي

مدیریت دولتی

مشهد

 -17نام دانشگاه /دانشکده:

 -15کشور

دانشگاه آزاد /واحد مشهد

ايران

كارشناسي ارشد

مدیریت دولتی

دانشگاه آزاد  /نيشابور

ايران

معادل كارشناسي

مديريت كسب و كار الکترونيک

سازمان مديريت صنعتي

ايران

ارشد
دكترا

مدیریت بازرگانی

آزاد واحد تهران مركز

ايران

سوابق كاري :
 -41مدت  -41مدت به -41نوع فعاليت

-41سابقه فعاليت(سمت )

-41نام كارفرما

-41محل فعاليت

ماه

سال
6

27

کارشناس -کارشناس ارشد

آموزش و مشاوره

سازمان مديريت صنعتي

مشهد

1

 17ماه

خدمات مشاوره

مشاور ايزو

پيله وران

مشهد

1

 17ماه

خدمات مشاوره

مشاور ايزو

پايور پالستيك

مشهد

72

علمي – تحقيقاتي

مشاور اجرايي

پژوهشکده امور اقتصادی

تهران

0/5

6

بازاريابي

مشاور

موسسه ره پويان شريف

تهران

6

27

بازاريابي

مشاور

مرکز آموزش بازرگاني

کرج

7

72

آموزشي

رياست

مرکز آموزش بازرگاني

بجنورد

2

24

آموزشي

معاونت آموزشي

مرکز آموزش اتاق بازرگاني

مشهد

ادامه

علمي – پژوهشي

دبير

انجم علمي بازاريابي ايران

تهران

دارد

سوابق تحصيلی :
کارشناسي مديريت دولتي
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني ( با گرايش بازاريابي )
معادل کارشناسي ارشد مديريت کسب وکار الکترونيك
دکتری مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي

سوابق آموزشی و پژوهشی :
تدريس  :مباني سازمان و سرپرستي -روش تحقيق 1540 -سازمان مديريت صنعتي مشهد – اراک  -تهران
تدريس  :اصول مديريت و سرپرستي – مرکز آموزش و پژوهش صنايع ايران مشهد و نيشابور
تدريس  :امور فروش – مرکز آموزش اتاق بازرگاني –  1542الي 1542
تدريس  :امور فروش -روش تحقيق – بازاريابي و مديريت بازار – مرکز آموزش بازرگاني – از  1545تاکنون
تدريس  :مشتری مداری – مناطق بانک تجارت (تهران – ري -یاسوج و شهركرد و اراک)
تدريس :دوره های اصول مديريت – بازاريابي اداره كل مخابرات استان تهران
تدريس  :دروس تخصصي بازاريابي  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات تهران
تدريس  :دروس تخصصي بازاريابي  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات زاهدان
تدريس  :دروس تخصصي بازاريابي  -واحد الكترونيک دانشگاه آزاد اسالمی
پژوهشی :
 طرح تحقيقاتي ارائه الگويي جهت توسعه صادرات زعفران ايران  -همکار بررسي علت انحالل و يا رکود شرکتهای تعاوني در پنج سال اخير در شهر مشهد – مجری -اداره کل تعاونخراسان
 -تهيه آئين نامه مالي و معامالتي سازمان مديريت صنعتي (نمايندگي شرق ) -همکار

 بررسي علل گرايش جوانان به تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي – همکار -دفتر مطالعات استراتژيك مجمع تدوين نظام جامع سنجش رضايت مشتری – مجری -بانك تجارت-Effect of Employee's Customer Orientations on Customer Satisfaction, Commitment
and Loyalty in Hotel Industry1122 -

-The effects of advertising Spending and brand attachment on brand loyalty in
Services3102

سوابق اجرایی :
 رئيس مرکز آموزش بازرگاني خراسان شمالي  -بجنورد معاون آموزشي مرکز آموزش بازرگاني استان البرز -کرج معاون آموزشي مرکز آموزش و پژوهش صنايع ايران – مشهد نايب رئيس هيئت مديره و معاونت آموزش مرکز آموزش اتاق بازرگاني – مشهد کارشناس آموزش و پژوهش سازمان مديريت صنعتي – مشهد دبير انجمن بازاريابي ايران – تهران مشاور بازاريابي بانك سامان – مشهد مشاور بازاريابي سازمان مديريت صنعتي اراك -مشاور بازاريابي موسسه آموزشي رهپويان شريف

افتخارات :
 دریافت جایزه و لوح تقدیر به عنوان زن نمونه وزارت اقتصاد و دارایی سال 09 استاد نمونه مرکز آموزش بازرگانی کرج استاد نمونه دوره آموزشی بانک تجارت کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسالمی – سال  -68مشهد کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسالمی – سال  – 09تهران -کاندیدای شورای شهر – سال  – 09مشهد

