
 مهندسی مرتضی عباسی نیاسر

 سوابق تحصیلی :

 لیسانس مهندسی عمران گرایش سازه-

 فوق لیسانس بازرگانی گرایش تحول-

دارای درجه مستری ان ال پی) برنامه ریزی عصبی کالمی( تحت نظر موسسه  بادی اند -

 مایند فرانسه

 مربی رسمی  ان ال پی در کانون ان ال پی ایران-

دریس خصوصی دکتر کوروش معدلی تحت نظر موسسه تکوچ حرفه ای کسب و کار به -

 برمبنای ان ال پی(کوچینگ  بادی اند مایند )

 

 سوابق شغلی :

  85تا 79مدیر فروش  به سازمانها در شرکت محترم پاپکو از سال -

  92تا  85مدیرشعبه فروش غرب تهران شرکت محترم داروسازی باریج اسانس از سال -

  96تا  92نماینده فروش شرکت داروسازی سبزدارو در استان تهران از سال -

 تا کنون 96مدیرعامل شرکت سالمت گستران پاکان پارس از سال -

 سهامدار کانون ان ال پی ایران-

 سهامدار وعضو هیات مدیره شرکت داروسازی سبزدارو-

 

 سایر فعالیت ها :

 صنعت داروآموزش گروهی و خصوصی ویزیتورها در 

 آموزش ارتباط موثر بر اساس ان ال پی



 آموزش فروش بر اساس ان ال پی

 رفع موانع ذهنی با متدهای ان ال پی

در ماهنامه بازاریاب بازارساز   به طور مستمر ارایه مقاالت ماهانه فروش در صنعت دارو

 سه سال اخیر طی

نام در شرکت تی ام بی ای  افتخار حضور در میزگردهای مختلفی که  با حضور اساتید به

 برگزار شده است

 عضو هیات علمی آموزشگاه بازارسازان

 تدریس فروش در صنعت دارو در آموزشگاه بازارسازان

 

 دوره های تخصص سپری شده :

 مدیریت فروش و فروش حرفه ای استاد پرویز درگی-

 مدیریت فروش و هوش هیجانی دکتر محمد بلوریان تهرانی-

 نقش دکتر محمد بلوریان تهرانی کارگاه ایفای-

 توانمندسازی کارشناسان بازاریابی مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران-

 هیپنوتیزم اریکسونی دکتر کوروش معدلی بنیانگزار ان ال پی در ایران-

مهارت افزایش اعتماد به نفس طبق متد ان ال پی نیکول کاتونا )مستر کوچ بین المللی -

 ( از فرانسه

 تحت نظر مکس  وسارد مدیر عامل موسسه اکسدر فرانسه  ای ام دی آردوره -

 دوره پیشرفته مستری ان ال پی تحت نظارت دکتر رابرت دیلتز-

 


