گزیده سوابق شکیب پناه بحق

تحــــــــصیــــالت
← کارشناسی رشته آمار ریاضی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
← کارشناسی ارشد آمار ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد
← دکتری آمار استنباطی از دانشگاه فردوسی مشهد

تجربیات کاری

شکیب پناه بحق

مجری و مشاور طرحهای

← نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آمار پژوه ()1381-1377

تحقیقات بازاریابی و

← هم بنیانگذار و مدیر بخش تحلیل شرکت آمار نگر شرق ( 1382تا کنون)

تحقیقات آماری.
رئیس بخش طراحی و

← رئیس اداره آمار و برنامه ریزی کمیته امداد مدیریت مشهد ()1396-1392

تحقیق شرکت آمارنگر

شرق و مدرس دورههای
آموزشی آماری و تحلیلی

مهارتهای حرفهای
office@pmpiran.com
021-9100222
pmpiran.com

(خودارزیابی)

علم داده

رهبری

داده کاوی

طراحی خالق

مذاکرات تجاری

تحلیل آماری
کنترل کیفیت

تحقیقات بازاریابی

توانمنــــــــدیهای تخصـــــــصی
← تجزیه و تحلیل آماری

← روش های تصمیم سازی

← تحلیل کالن داده ها

← مسلط به زبان های انگلیسی و کردی

← روش تحقیق

← رهبری تیم های تحقیقاتی

← تیم سازی و اجرا

← نرم افزارهای آماری و برنامه نویسی
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صفحه 1

گزیده سوابق شکیب پناه بحق

ســــوابق کاری و آموزشـــــــی
← تدریس دروس تخصصی ریاضی و آمار کاربردی در دانشگاه های فردوسی مشهد ،خیام و  1378( ...تا کنون)
← مشاور رسمی شهرداری مشهد در زمینه طرح های تحقیقات بازاریابی و آماری ( 1397تا کنون)
← انجام بیش از  50پروژه کیفی و  400پروژه کمی در زمینه تحقیقات بازاریابی در کالن شهرها( 1380تا کنون)
← مشاوره آماری بیش از  150پایان نامه کارشناسی و ارشد و دکتری ( 1379تا کنون)
← مشاور تحقیقات بازار شرکت های مختلف (پاکشو ،هایر ،باتیس ،شهربابانا ،پرمیت و  1382( )...تا کنون)
← تدریس دوره های تخصصی تحلیل آماری کاربردی در سازمان ها و شرکتهای مختلف ( 1388تا کنون)
← تدریس دوره های تخصصی داده کاوی در سازمان ها و شرکتهای مختلف ( 1388تا کنون)
← برگزاری کارگاه های روش تحقیق و پروپزال نویسی ( 1390تا کنون)
← مدیریت پروژه های مدیریت برنامه ریزی استان خراسان رضوی ( 1397تا کنون)
← برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای آماری  1381( statistical ،SPSS ،SASتا کنون)
← برگزاری دوره های آموزشی در زمینه کاربرد تحلیل آماری در تحقیقات بازاریابی ( 1380تا کنون)
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صفحه 2

