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 14/1/1349 متولد :                           محمدحسين غوثي  نام و نام خانوادگي:

 دکتری مدیریت استراتژیکتحصيالت : 

 

 :   تخصص کاری

  1378مذاکره کننده و مدرس مذاکرات حرفه ای از سال   

  در سمتهای مدیر فروش ، مدیرعامل و  1376فعال صنعتي در زمينه قطعات پليمری از سال

 رئيس هيات مدیره

 طراحي مذاکرات حرفه ای تجاری برای شرکتهای معتبر داخلي و  مشاور و استراتژیست

 خارجي

  آشنایي کامل با مباحث استراتژیک،فروش و بازاریابي،سيستمهای مدیریت کيفيت،مباحث

و تستهای شخصيت شناسي،رفتارسازماني،تئوریهای مدیریت ،سنجش رضایت روانشناسي 

مشتری ،قراردادهای داخلي و بين المللي ، سفارشات خارجي ،مکانيسمهای دفاع رواني ،منطق 

 مرتبط به مذاکره مایه گذاری و مباحث و مغالطات ،مباحث مالي و سر

 کتب علمي :

 )کتاب اصول فنون و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران )انتشارات بازاریابي 

 ) دام ها و بازیهای مذاکره ) انتشارات ماهان 

 (کتاب مدلهای مذاکره)در حال ویراستاری 

 ( کتاب توسعه فردی در مذاکره ) در حال نگارش 

 
 (1صفحه )
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 سوابق تدريس:

 در جدول ذيل در قسمت ساير دوره ها لحاظ شده است. روز 4توضيح:  دوره های کمتر از 

 روز مکان برگزاری روز مکان برگزاری روز مکان برگزاری
Tmba 215 4 توسعه آرمان 9 پيک برتر 

 5 دانشکده کارآفريني 9 ايران خودرو 106 موسسه بهار

 4 الکترو کوير 4 به توتال 49 موسسه ماهان

 8 تامين سرمايه امين 5 همکاران سيستم 92 بانک تجارت

 12 پارس حيات IMI 57 24 بانک کشاورزی

 4 سرمايه گذاری نوين 4 شرکت رنوپارس 17 شرکت پاکشو

 4 انرژی اتمي 8 شرکت ماديران 50 تحقيقات صنعتي

 4 خانه کيفيت ايرانيان  4 عمران شهرداری تهران 8 شرکت سپاهان باطری

 4 شرکت آريا ساسول 4 شرکت نفت پاسارگاد 4 پژوهشکده پليمر

IMQ 8 63 بيمه البرز 8 بانک سامان 

 64 بهسازملت 8 پرداخت الکترونيک سامان 20 اروتوف

 5 داتين 4 توسعه افق پاينده  8 مپنا

 8 دانشکده علوم فنون مازندران 11 بيمه ايران 8 انجمن مديريت ايران

   4 مايکروتل 4 مگاموتور

   35 شرکت تدبير 4 شهروند

 54 ساير دوره ها 5 موسسه انديشه معين 18 تهران بيزينس اسکول

 

 

 

 

 



 

 

 (2صفحه )                                                              

 سازمان مدیریت صنعتی مدرسین عضو -1

 

 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی بهار-2

 

 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی تهران بیزینس اسکوول-3

 

 موسسه بازارسازان علمی هیاتعضو -4

 

 بازاریابی و مدیریت اجرایی ایران عضو پیوسته انجمن علمی-5


