
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سوابق آموزشی
 :  MBA& DBAدوره های  - تا اکنون( 1396)از سال  دانشگاه تربیت مدرسو  دانشگاه تهرانو دانشکده مدیریت دانشکده فنی 

  مدیریت استراتژیک 

  مهارت های رهبریاصول و  

  و فروش بازاریابیو مدیریت اصول 

 استراتژی بازاریابی 

 طراحی مدل کسب  کار 

 مدیریت تغییر  

  تحول دیجیتال 

 مهارتهای تصمیم گیری و حل مسئله 

  و پروژه هابلوغ سازمانها سنجش 

  مدیریت پروژه مبتنی بر راهنمای PMBOK  وPrince2 

 

 

 

 

 

 (BEng, MBA, DBA)  امیرشروان مظاهری

 



 

 :سوابق مشاوره رخی از ب

 
  بیبی، مای-و عضو هلدینگ زرین صاحب برندهای مای تولید کننده انواع پلی اتیلن)مشاور مدیر عامل شرکت صنایع لفاف زرین-

  ( در حوزه استراتژی و بازاریابیلیدی،ایزی الیف،سان استار ، سانی نس، کوآال و راینو

  تولید کننده انواع نرم افزارهای( مشاور مدیر عامل شرکت سندپردازERP  در حوزه )و فروشبازاریابی  در حوزه 

  پروژه های جدید( در حوزه استراتژی و گچ و دیوارهای پیش ساخته)تولید کننده  ساوهسپیدگچ مشاور مدیر عامل شرکت  

  توسعه کسب و کار( در حوزه استراتژی و هلدینگ) گروه توسعه ی کیمیاگران امروزمشاور مدیر عامل  

  فروش ،بازاریابیریت استراتژیک و مدی)تولید کننده انواع نرم افزارهای جامع( در حوزه  پارس  رویان افزارمشاور مدیر عامل شرکت 

  مشاور مدیر عامل شرکت شیرینی و شکالت کیانی در حوزه ی مدیریت استراتژیک و ایجاد شبکه ی توزیع 

 

 )بیش از بیست سال( در صنایع پتروشیمی و شیمیایی و اجرایی مدیریتی سوابق
 

 (96اسفند تا  96)از فروردین  مدیر عامل شرکت صنایع شیمیایی پتروناد آسیا

)تبدیل گاز طبیعی به الفین ها( و صنایع پایین دستی  GTO Plusمجتمع صنایع شیمیایی پتروناد آسیا، طرح احداث  مجموعه  

پایین دستی در منطقه ی ویژه اقتصادی محصوالت شامل اتیلن اکساید، اتوکسیالت ها، اتانول آمین هاو پروپیلن اکساید و 

میلیارد دالر  می باشد. این طرح که  1.3به ارزش سرمایه گذاری و مارون پتروشیمی فجر  پتروشیمی ماهشهر، در مجاورت

توسعه ی ظریفان، گروه توسعه ی کیمیاگران امروز و گروه قرار است با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی ایران )ایدرو( ، 

 سازمان گسترش و نوسازی می باشد. املهیئت ع در مرحله ی اخذ مصوبههم اکنون شرکت مهندسی ناموران ایجاد شود 

 

 (95تا اسفند  94پتروشیمی متانول کاوه  )از آذر مدیر عامل 

با  متانول جهان تولیدکنندهعنوان بزرگترین به با ظرفیت روزانه ی هفت هزارتن محصول پتروشیمی متانول کاوه، 

میلیون دالر  850می باشد. این طرح با ارزش سرمایه گذاری بالغ بر  در بندر دیر استان بوشهر  بخش خصوصی یت کمال

صادراتی در دریا می باشد. این طرح که جزو طرح های   SPM، اسکله ی اختصاصی و شامل بخش های فرایندی ، یوتیلیتی 

اکنون یکی ار هم پیشرو صنعت پتروشیمی در بخش خصوصی است در  زمان اوج تحریم ها با مشکالت فراوان احداث و 

 بهترین تولیدکنندگان متانول جهان می باشد.

 

 



 

 

 (95تا اسفند  90)از اردیبهشت    پتروشیمی متانول کاوه پروژهمدیر 

در مدیریت آن  ، بودای بسیار بزرگ با محدوده ی کاری یک مگاپروژه  آنکه پروژه بدلیل پروژه پتروشیمی متانول کاوه

 انجام شد و یکی از پروژه های بزرگ ایرانبا بهره گیری از استانداردها و متدولوژی های مدیریت پروژه  ، زمان احداث

 اجرا شده است. مدیریت و پروژه مدیریتعلمی است که با اصول علم 

 

 (90تا اردیبهشت  87شرکت شیشه آسافلوت  )از اردیبهشت مدیر عامل 

و آینه در بخش  ، کنترل کننده ی انرژی ، رفلکسکارخانه ی شیشه فلوتبه عنوان بزرگترین شرکت شیشه آسافلوت  

هکتار در شهر مراغه در کنار کارخانه کاوه سودا احداث شده  120خصوصی می باشد. این کارخانه در زمینی به مساحت 

مجموعه با توجه به است. تولیدات این کارخانه با بهترین کیفیت به کشورهای شمالی ایران صادر می شود. اداره ی این 

رقابت سنگین در بازار شیشه نیازمند روش ها و متدهای مدیریت استراتژیک و بازاریابی بوده که الحمدهلل این امر با موفقیت 

متحقق شده است. محصوالت این شرکت استانداردهای اروپایی را برای تبدیل به شیشه ی اتومبیل دارا بوده و از تامین 

 شیشه خودرو می باشد. کنندگان اصلی صنایع

 

 (87تا اردیبهشت  80)از خرداد  کارخانه(چهار)کاوه بلوربخش بلورگروه مدیر 

با پس از تحویل گرفتن این مجموعه توسط بنده، بود ولیکن خط تولید  10مجموعا دارای  80گروه بلور کاوه در خرداد 

خط تولید با صادرات  70این مجموعه نه تنها تعطیل نشد بلکه تعداد خطوط به  ،اعمال شیوه های مناسب مدیریت و رهبری

در کننده نمونه جایزه دریافت کردیم. این مجموعه با بیش از میلیون دالر شد و چندین بار به عنوان صا 50بالغ بر سالیانه 

پرسنل به مدیران بعدی تحویل شد، که تعداد زیادی مدیران جوان نیز برای آینده سازمان تربیت شدند و هم اکنون به  2950

 حمداهلل  بر مصدر کار در صنایع بزرگ کشور قرار دارند.  

 

 

 

 

 



 

 

 (80تا خرداد  78برنامه ریزی استراتژیک گروه شیشه کاوه  )از فروردین  دپارتمانمدیر 

به عنوان یک مجموعه ی با ضریب توسعه ی بسیار باال در بخش خصوصی، همواره نیاز به طرح بلور کاوه شیشه و گروه 

ریزی استراتژیک جهت انتخاب مسیر توسعه دارد. بخش برنامه ریزی استراتژیک عالوه بر طرح ریزی استراتژی های ده 

اشت. که این مهم با یاری خدا در آن سالها بر اساس مدل های تعالی سازمان را نیز بر عهده د ساله، وظیفه ی خود ارزیابی 

 انجام شد و اولویت های بهبود و استراتژی ها تدوین و اجرایی گردید.

 

 سایر مسئولیت ها:

 

  پترو کاوه افق شرکت مهندسی ه یمدیرعضو هیئت 

 عضو هیئت مدیره ی شرکت نیارش 

 عضو هیئت مدیره ی گروه مشاوره ی لکسو   

 

 

 و سایر سوابق آموزشها ،تحصیالت 

  75-71دانشگاه آزاد اسالمی کرج    - کارشناسی مهندسی برق 

  80-78دوره ی دوساله ی مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صتعتی 

  مدیریت کسب و کار دوره یMBA  -  95-93دانشگاه تهران دانشکده ی کارآفرینی 

  مدیریت کسب و کار دوره یDBA  -  97-95دانشگاه تهران دانشکده ی کارآفرینی 

 حرفه ای دوره ی کوچینگ سطح PCC  - موسسه یCoachingways  

  سرارزیاب تعالی سازمانی بر اساس مدلEFQM 

  سیستم های مدیریت کیفیتسرممیز ISO 9001 
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