
شروع برند/نام شرکتردیف
قرارداد

پایان 
قرارداد

خدمات ارائه شده و دستاوردهای سازمان

94مهر 93بهمن لوبلی و دوزلی1
راه اندازی صادرات ، راه اندازی شرکت پخش مشهد راه اندازی سازمان فروش ورود به 

مایشگاه فروشگاه  زنجیره ای  آموزش نیرو انسانی بازطراحی اکثر بسته بندی ها شرکت در ن
تهران

93اذر 90اذر نارمک و لوکسینام2

راه اندازی صادرات ، راه اندازی شرکت پخش مشهد راه اندازی سازمان فروش ورود به 
مایشگاه فروشگاه  زنجیره ای  آموزش نیرو انسانی بازطراحی اکثر بسته بندی ها شرکت در ن

ش تهران مشاوره راه اندازی شعبه مالزی راه اندازی برند لوکسینام برای بازار صادرات اموز
نیروی انسانی

93بهمن مرسانا و اجیل عدالت3
خرداد 
94

مشاوره سرمایه گزاری-مشاوره و طراحی محصوالت 

برنامه ریزی برای توسعه منابع انسانی-بیزینس کوچ مدیرعامل 96بهمن 96تیر ِهرمس4

94خرداد هدیش5
شهریور 

94
مشاوره برای بسته بندی-طراحی سازمان فروش 

93اسفند ایران پخش6
اسفند 
96

استخدام منابع انسانی-بازسازی ساختار سازمانی -آموزش فروش 

7
کی مدیران دانشگاه علوم پزش

همدان

2کارگاه 
-روزه 
96مرداد 

اموزش تفویض اختیار و اموزش پروری

کوه گردی8
اردیبهشت 

96
شهریور 

96
بازطراحی سازمان کوه گردی

(بیزینس شو)طراحی اولین نمایشگاه توسعه کسب و کار در غرب اسیا 96مرداد 95بهمن بیزینش شو9

فروش96دی 96تیر بیزینش شو10

اجرا در  محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران96بهمن 96دی بیزینش شو11

اموزش فروش نیروی انسانی  مشاوره مدیریت96آبان 96تیر پارچه سرای فالمینگو12

13
مجتمع فرهنگی انتشاراتی

کتاب پردازان
تا کنون96دی 

ن و طراحی ساختار بدیع و نوین منطبق بر خواسته ها ی موسسی-بازافرینی موسسه 
ذینفعان

ای برند تولید بازی ه)اسلیما 14
(صفحه ای 

باز ی که جزو بهترین باز ی های صفحه ای ایران انتخاب شد2طراحی -طراحی سازمان تا کنون97ابان 

فهرست سازمان هایی که جناب فرهادی نیا با آن ها همکاری داشتند



15

ی شرکت دانش بنیان طراح
و تولید مدارهای 

ط الکترونیکی پیمان خطو
شرق

شهریور 
96

عارضه یابی سازمانی96دی 

زیتون یه دونه دیگه16

پسته لورک17

حلوای دستان استار18

آقای یاسر نجیبی19

آتلیه سیب20

هوروش21

براید رزا22

مزون پارس تهران23

آموت24

ماموت25

گرین وب26

فناپ27



هیوا بازرگان پارس28

هتل کوثر29

گروه ساختمانی هشت30

هتل دیپلمات31

تحقیقات بازار هتل 32
درویشی

هتل آریا33

کیمیا34

ایران پخش35

بازرگانی افضل36

بازرگانی پورعلی37

(حوزه ودینگ)فالمینگو 38
آموزش، کوچینگ مدیرعامل و مشاوره


