
 

 
 

 مشخصات فردی
 سارا غفاری: خانوادگی نام و نام

 1364: تولد تاریخ

 ایران: ملیت

 جنسیت: زن

 متاهل: تاهل وضعیت

 

 کاری سوابق
 1392کار افرین برتر فنی حرفه ای کشور در سال 

 اسپاد سپهر پارسههییت مدیره  شرکت  مدیر فروش و رئیس

 97سفیر کار آفرینی شهرداری و استانداری شیراز سال 

 سعضو کانون کار افرینان استان فار

 مدیر فروش و عضو هییت مدیره شرکت ارزش راستین مانا

 دبیر اتاق فکر اداره کار و امور اجتماعی استان

 ایران یو فضای ییهوا صنایع  عضو اتحادیه

 امور پژوهش گروه تحلیلگران تکنولوژیمدیر 

 مدیر اسپانسرینگ دومین سمپوزیوم کیفیت صنعت ساختمان )مرکز استراتژی و توسعه علوم(

 دانش بنیان کسب و کار جهان جدیدشرکت  سابق  و عضو هییت  مدیرهمدیر عامل 



 اسکای( -مدیر پروژه گروه صنعتی ) های

 صبامدیر بازرگانی شرکت دارویی سینا پخش 

 مدیر فروش شرکت نخبگان صنعت پارس و مشاور مدیریت

 کادر اجرائی  همایش مدیریت نوین و بهروری)افق نوین هما(

 کارشناس آموزش شرکت افق نوین هما

 مدیر فروش شرکت باالن آسانبر هخامنش

 تحصیالت:
 شیرازآزاد از دانشگاه  مدیریت بازرگانی کارشناسی

 تکنسین الکترونیک

 

 

 ها: نامه گواهی آموزشها و
 

 دوره آموزشی مدیریت حرفه ای کسب و کار  

  دوره آموزشی  بازاریابی و فروش 

 دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی

 دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری

 دوره آموزشی مدیریت جامع کیفیت

 دوره آموزشی آشنایی با مبانی اصول و مبانی  بازرسی

 اندازه شناسی عمومیدوره آموزشی کالیبراسیون و 

 دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 

 دوره آموزشی مشتری گیری و اندازه گیری رضایت مشتری 

 ساعت 1181اخذ گواهی معتبر از سازمان فنی حرفه ای با عنوان تعمیرکار تجهیزات پزشکی و بیمارستانی به مدت 

 ساعت 120گی شغلی به مدت دوره آموزشی شایستگی های آماد

        دوره آموزشی کارآفرینی از وزارت کار و امور اجتماعی



 ISO 9011:2008با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت  مبتنی بر استاندارد   آشنایی دوره آموزشی              

 

 دوره اموزشی مدیریت تبلیغات و برند

دوره آموزشی مبانی،تشریح الزامات،مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و 

 OHSAS 18000شغلی مبتنی بر سری استانداردهای 

 سوابق پژوهشی

 
 عضو پژوهشی پروژه های داکت فن و پهپاد سمپاش

 

 همکاری سازمان فنی حرفه ای کشوری  استاندارد سازی آموزش پهپاد ها با

 

 AGRAS T16  و  AGRAS MG-1P  و   AGRAS MG-1S پاش محلول های پهپاد راهنما دفترچه تالیف و ترجمه

 
وب سایت محملی برای ارائه خدمات کتابخانه ها اصول طراحی وب سایت با تاکید بر کتابخانه های "ارائه مقاله 

 "دانشگاهی

اطالعاتی در وب سایت ها مطالعه ای وب سایت های کتابخانه های مرکزی تحت پوشش وزارت  رویکرد توسعه سواد"و

 "علوم تحقیقات و فناوری

 به دانشگاه بابل

 "بازیابی اطالعات در محیط های الکترونیکی و نقش آن  در یادگیری الکترونیکی "ارائه  مقاله 

 م پزشکی کرمانبه دانشگاه علو

 

 
 

 


