به نام خدا

شرح سوابق تحصیلی ،آموزشی و کاری رایزن بازرگانی،صنعتی و
معدنی جمهوری اسالمی ایران در ایتالیا

 نام و نام خانوادگی  :محمد راضی
 تاریخ تولد1531/1/6:
 وضعیت تاًهل :متاًهل با دو فرزند
 محل تولد  :تهران
 آخرین مدرک تحصیلی :فوق لیسانس حقوق بین الملل
 مس لط به زبانهای انگلیسی و آذری و آشنا به زبانهای ترکی استانبولی ،فرانسهه و
ایتالیایی

سوابق تحصیلی
 1591-98فوق لیسانس حقوق بهین الملهل -دانشهگا آزاد اسهیمی  -واحهد تههران
مرکز
1515-16

لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی -دانشگا آزاد اسیمی واحد کرج

1563-68

دیپلم علوم تجربی -دبیرستان دکتر شریعتی منطقه  4تهران

سوابق کاری
 1511-1581مدرس زبان انگلیسی در آموزشگا های مختلف تهران
 1518-93کارشناس امور بین المل و سازمانهای تخصصی وزارت بازرگانی
حال1593-

کارشناس و مذاکر کنند ارشد بازر گانی خارجی  -سازمان توسهعه

تجارت ایران -دفتر بازرگانی اروپا و آمریکا
1591-95

مدرس زبان بازرگانی و دور های تخصصی مکاتبهات  ،مهذاکرات و

قراردادهای بازرگانی در مرکز آموزش بازرگانی

حال1596 -

مترجم همزمان در کنفرانس ها و سمینارهای تجار ی

دوره های آموزشی
 دور تخصصی ارتقاء تجارت و سرمایه گذاری – مرکز بهین المللهی توکیهو
) )TICدر آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن ))JICA
 دور مذاکرات تجاری پیشرفته موسسه بین المللی ویهن( ، )JVIاتهری
مشارکت سازمان جهانی تجارت ((WTO
 دور تخصصی مدیریت بازرگانی بین المللی )(IBA
 دور مدیریت صادرات
 دور آموزشی مبانی تحلیل شاخص های اقتصادی و تجاری
 کارگا آموزشی امور گمرکی و ترخیص کاال
 دور اصول و فنون مذاکرات تجاری با گرای

مذاکرات بین المللی

بها

 کارگا آموزشی محیط و آداب مذاکرات بین المللی
 کارگا آموزشی تشریفات بین المللی تجارت
 دور مدیریت ارتباط با مشتریان )(CRM
 کارگا آموزشی کنسرسیوم های صادراتی
 کارگا آموزشی بازاریابی و صادرات خدمات فنی و مهندسی
 دور تخصصی تجارت الکترونیک )(E-Commerce
 دور تنظیم قرارداد های بازرگانی
 دور مذاکرات تجاری به زبان انگلیسی
 دور مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
 دور تخصصی قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت )(WTO
 دور تخصصی بازاریابی بین المللی
 دور اعتبار اسنادی ،ضمانت نامه ها و UCP 666
 کارگا آموزشی مدیریت زنجیر تامین در تجارت


دور مذاکرات در سازمانهای بین المللی



دور تخصصی فناوری اطیعات ( )IT



دور کامل کاربری کامپیوتر( )ICDL



روشهای دستیابی به منابع اطیعات تجاری



کارگا آموزشی رویدادهای تجاری و امور نمایشگاهی

 کارگا آموزشی صادرات خدمات فنی و مهندسی

