رزومه
اطالعات فردی:







ابراهیم یاسری
فارغ التحصیل رشته مهندسی ماشین آالت از دانشگاه تهران
فوق لیسانس در رشته مدیریت دولتی
معادل دکترا دررشته مدیریت دولتی
دیپلم حمل و نقل بین المللی جاده ای از آکادمی ایرو سوییس()IRU

سوابق کاری:















رییس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت طلوع دریای آبی
مدیرعامل شرکت مهندسی ساختمان و تآسیسات راه آهن ( باالست )متعلق به شرکت سرمایه گذاری بانک
مسکن
مشاورمدیرعامل ومدیرتوسعه منابع انسانی ،اداری و پشتیبانی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
معاون امور بندری شرکت خدمات بندری ودریایی فارسیسان آسیا
معاون برنامه ریزی واداری ومالی شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان
عضو هیئت مدیره شرکت سمند ریل (متعلق به گروه ایران خودرو )
عضو هیئت مدیره شرکت قطارهای مسافری مهتاب سیرجم
مشاور مدیرعامل راه آهن حمل و نقل
مشاوراجرایی معاون بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
مدیرعامل وعضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی (ریلی کشتیرانی سابق)
نایب رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
مدیر امور تدارکات و پشتیبانی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
مدیر سردخانه مرکزی شیالت ایران
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 مدیرعامل وعضوهیئت مدیره تعاونی اعتبار شرکت بازرگانی شیالت ایران
 سرپرست هماهنگی شرکت های تابعه سازمان عمران کیش در جزیره کیش
 مدیرشعبه شرکت توسعه صید درجزیره کیش
عضویت در کمیته ها :








نایب رییس کمیته امورگمرکی و ترانزیت انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
عضو کمیته کارشناسی کارگروه ترانزیت کشور(وزارت راه)
رییس کمیته تخصصی شرکتهای دارای واگنهای لبه کوتاه راه آهن
عضو ودبیرکمیته نظام پیشنهادات حوزه بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
عضو ودبیر کمیسیون معامالت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
عضو اتاق فکر راه آهن جمهوری اسالمی ایران
عضو کمیته تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان

تقد یر نامه ها :





مدیر نمونه در سطح شیالت ایران و دریافت لوح تقدیر از معاون وزیر و مدیرعامل شیالت ایران
مدیر نمونه در سطح کشتیرانی ج.ا.ا و دریافت لوح تقدیر از مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
مدیر نمونه در سطح کشور و دریافت لوح تقدیر از وزیر بازرگانی
پیشنهاد دهنده برتردر کشتیرانی ج.ا.ا ودریافت لوح تقدیر

سوابق دوره های آموزشی:














مدیریت تحول استراتژیک ( 2سال در  41مبحث در سازمان مدیریت صنعتی)
مدیریت تحول استراتژیک پیشرفته ( 2سال در  41مبحث در سازمان مدیریت صنعتی)
دوره حمل و نقل کانتینری
دوره چارترینگ پیشرفته
دوره حمل و نقل چند وجهی
دوره مدیریت حمل و نقل بین المللی
دوره اسناد و قراردادهای حمل
دوره آشنایی با سازمان ها و مجامع بین المللی
دوره کاالهای خطرناک
دوره امور گمرکی
نقش فن آوری در مدیریت
مهندسی ارزش
فنون اداره جلسات
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سرپرستی واحد ها
روانشناسی کار
مهارت های ارتباطی
مدیریت دانش
مدیریت خالقیت و نوآوری
تشکیالت و سازماندهی
ارتقاء انگیزش کارکنان و مقابله با افسردگی سازمان
مدیریت منابع انسانی با دیدگاه استراتژیک
مطالعات تطبیقی فساد اداری
عوامل و پیامد های فساد اداری
روانشناسی فساد اداری
مبانی سالمت اداری
مدیریت مالی جهت مدیران غیر مالی
مدیریت زمان
مدیریت استرس
ارزیابی حد رضایت مشتری و ارباب رجوع
تجارت الکترونیکی
شش سیگما
روش های علمی طراحی و محاسبه سیستم آکورد
آشنایی با بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه

سوابق پژوهشی





ارائه نظریه های کارشناسی در مجالت تخصصی حمل و نقل
ارائه نظریه های کارشناسی در کمیته تخصصی حمل ونقل مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارائه مقاله با عنوان حمل و نقل ترکیبی کانتینر با استفاده از واگن ،رویکردی نو در ایران در هشتمین همایش
حمل و نقل ریلی در دانشگاه علم و صنعت ایران و انتخاب آن به عنوان مقاله برگزیده و دریافت لوح تقدیر
پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد درخصوص عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان در کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران
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