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 رزومه ارشیا دکامی

انجام کارهایی که غیرممکن به نظر می رسند را دوست دارد و عالقمند به انجام کارهای نو و متفاوت 
عالقمند بوده و از ترکیب است و از روزمرگی در کار به شدت متنفر. به گردهم آوردن گروه و هدایت آنها 

علم و خالقیت در این امر استفاده کرده است. مهندسی پتروشیمی خوانده اما به دلیل عالقه شدیدش 
آموزشهای  ،این به علم مدیریت، در کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی تحصیل کرده است. عالوه بر

زمینه دارد. همچنین در سازمان بهره وری گذرانده و مطالعات گسترده ای در این  مدیریتفراوانی در 
هند، جایکا ژاپن و هاسکی کانادا دوره های حرفه ای را گذرانده است. سالها در صنایع مختلف کار کرده 

  .و عالوه بر مشاوره های مدیریتی به صنایع زیادی نیز خدمات آموزشی مختلفی داده است

 :کاربردی ابداع برخی تکنیکهای اساسی در مدیریت

 طراحی سیستم کنترلی در مدیریت به روش تارعنکبوت 
 سیستم سازی کسب و کار به روش عاسا 
 ارزیابی عملکرد کارا 
  تکنیک مدیریت زمانDT ویژه مدیران 
  ... برگ تجربه و 

 : از جمله سوابق

 سال روی این موضوع تحقیق کرده است( 10) به مدت  بنیانگذار مدیریت کاربردی در ایران 
  مؤسس گروه آموزشی ارشیا دکامیمدیر و 

 در ایران(کاربردی )اولین و تنها مرکز ارائه دهنده آموزشهای مدیریت 
  ۴ سال مدیریت در شرکت پاپکو (PAPCO)  

 )بزرگترین تولید کننده لوازم التحریر و اداری در خاورمیانه(
 ۴  تولید کننده قطعات ایران خودرو( سال مدیریت در شرکت نوین گدازه( 
 ۵ سال مدیریت در پستهای مدیریتی در شرکت پلی اکریل ایران 
 ۱ سال مدیریت در آب معدنی دماوند 
 ۳ نمایندگی سیستما سال مدیر عامل بستار صنعت (SYSTEMA) ایتالیا در ایران 
 مشاور مدیریت در 

م آنکارا، ساج آسا، وندیداد مهر، نوین گدازه، نیلگا-طب نگار، سنگر کار، الیاف ساویس، ایران



 

 

 89789808 فکس: 28421681 تلفن:

 

 گروه آموزش و مشاوره ارشیا دکامی

 تنها مرکز آموزش مدیریت کاربردی در ایران

 ...تاریخ: ..................

 ...شماره: .................

 .................. پیوست:

WEB: www.dekami.com 

E-MAIL: arshia@dekami.com 

Telegram: @PracticalManagement 

پتروکس، ،توانکار، کیاصنعت، گروه صنعتی  ،ایتالیا ) نیک فردوس( -پارس طب، ایرانسفر، 
 … و ، دایاچوب، لموندقشونی، پاپکو، سهند، پالسموژن، البرز، عطرینه، گتو

 مشاور شماری از مدیران ارشد دولتی و خصوصی 

مرکز آموزش گروه آموزشی  کارگاه حرفه ای مدیریت کاربردی برای مدیران ارشد سازمانها در  69بالغ بر برگزاری 
 :ارشیا دکامی شامل 

کارگاه های ) مهارت های حرفه ای مدیر ، تفویض اختیار موثر ، انگیزه بخشی به کارکنان ، هدف 
ی سیستم کنترلی در گذاری و برنامه ریزی موثر در مدیریت ، مهارت های ارتباطی مدیر ، طراح

، تیم سازی ، ارزیابی عملکرد کارا، مدیریت ، سیستم سازی کسب و کار ، مهارت استخدام بهترین ها
 (روانشناسی در مدیریت، سالمت در مدیریت 

o  برای سازمانها و صنایع مختلف از  کاربردیآموزشی مدیریت های نفرساعت دوره  ۸۰۰۰بالغ بر برگزاری
 جمله:

 سینا دارو، رایتل،مدیریت امور بین الملل شرکت نفت ، سازمان توسعه و تجارت ایران، 
سنگرکار، فوالد غرب،  برق باختر، سازمان بنادر و کشتیرانی استان خوزستان،پاالیش گاز ایالم، 

انجمن  ،الیاف ساویس، توانکار، کیاصنعت ، توان گاز کرمان زمین، ماورای فنون، پاکشوما، 
 ...( ، آریا طب، نسیم درمانوشان ایران کتابفر

o  مدیر حرفه ای برای غول های صنعتی ایران 260آموزش و تربیت 
o  ، نوشتن ده ها مقاله مدیریتی و چاپ در نشریات مختلف از جمله روزنامه روزان ، عصر ایران

 …ماهنامه بین المللی نفت و انرژی و
o سال 10به مدت زشی گروه آمومقاالت مدیریت کاربردی و انتشار در سایت  نوشتن 

(dekami.com  وpracticalmanagement.ir ) 
o  عضو 35000با مدیریت کاربردی مدیر و نویسنده کانال تلگرامی (@PracticalManagement ) 
o  نکته کاربردی و حرفه ای مدیریت در کانال مدیریت کاربردی 3200نویسنده حدود 
o معرفی سرباز درون برای اولین بار در دنیا( نویسنده کتاب سرباز درون( 
o ( جلد و  5نویسنده کتاب مدیریت کاربردی در ایران)در دست چاپ 
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