
Capacity Building Seminar Work plan – Fahimeh Robiolle  

Page 1 / 1 

 

 

 

مشاور مستقل، و مدرس مذاکرات ، ساختاری مدیریت و حل اختالفات درمددارس ادا ) همترتدرین ا تدا      فهيمه روبيول

ESSEC  اسدت و متندسد)   بنددی ددد     بازرگا ) رتبده مدیریت و که بعنوان یك) از دو برترین مراکز فرا سه در زمينه الوم
TELECOM .پاریسParis Tech  در مددرس ارددد  و  رج) پو تدواز سسوربن،  :( و دا شگا  های فرا سه  Ecole Nationale 

d’Administration) ENA )    ميباددد . اودوESSEC- Irene    اریسپد همؤسسده تققيدو و امدوزذ مدذاکر       3002از سدا-
ير) را در دا شگا   بنا ) بيدروت و در بورکينافاسدو   تها، و مدیریت  ركشحل کش کارگاهتای اموزد) مذاکرات، (، سنگاپور

که در جرتوری دمكراتيک کنگو برگدزار ددد،    ESSEC- Irene "کنندگان جتا ) مذاکر "برگزار کرد  و هرچنين در پروژ  
 مشارکت دادته است.

وپای) فعدا  در منققده خاورميا ده بدا     های ار های سازما ) ، اجرای ساختارهای موفق) را برای درکت خصص در مريزیمت
 .   استرود در ظر گرفتن مسائل اجتراا)، فرهنگ) و اقتصادی، پيشنتاد داد ، پياد  واجرا 

پديش  مدذاکر   ) ، (Aurélien Colson - Alain Lempereur  ، Dunos 2004ه "روذ مدذاکر  " سدخه فارسد) کتدا      راویراست
) حاوزد) را به زبان فارس) طرسرينارها و کارگا  های ام یشان، ا(در تتران 3002چاپ ا دیش رود)  وین ا تشارات ديراز 

 .ميكندپياد  سازی  و
حدل   مدذاکرات،  سدرينارهای   صدنای  د  كدر دا شهرسا   ،3010 سا  ازایشان  ESSEC دا شگا  تتران وتفاهم  امه درکادر 

 يز بدرای مددیران ارددد و متندسدين  فدت و      ) یدور  هاسا  پيش  4از  يكنند.م تدریسرا ير) تها، و مدیریت  ركشکش
 در  قاط مختلف ایران تشكيل ميدهند.پترودير) 

ای  ای، مققو سابو در سازمان ا رژی اتر) ایران، متنددس کريسديون ا درژی هسدته     در ردته فيزیک هستها تقصيل  فارغ
ب  ا سدا )، مددیریت   تققيدو، مددیریت، مددیریت مدا )، مندا       ، پست های مختلف) در زمينده 3002تا  1291فرا سه از سا  

با اژا س ا ذکر،  صب فوقبر منااالو   احراز کرد  است.های مدیریت تغييرات  های اروپای) و مشارکت در اجرای پروژ  پروژ 
به  يزرا  Fontenay- Aux- Rosesای  او ت مدیر مرکز مقا عات هستهو مع  ود  يز هركاری  ر (ANR)مل) تققيقات) فرا سه

 .ا داتد  دادته 

را برای  رایندگان زن پار ران افغا ستان در پاریس ایشان رهبری برگذاری دور  اموزد) و کنفرا س های)  ،3011مارس در 
  afghanistan10yearslater.wordpress.com:http//دادته ا د. 

 
Contact: 
 

Fahimeh Robiolle  

Consulting & Training 

12, allée des chevreuils 

78390 Bois d’Arcy 

France 

mobile phone 00 33 607 315 784 

Email: fahimeh.robiolle@yahoo.fr 
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