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 یلیتحصسوابق   -2

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش دانشگاه محل تحصیل

 دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی  مدیریت بازاریابی  دانشگاه تهران

 کارشناسی ارشد MBA بازاریابی  دانشگاه تهران
 

 

 

 ایسوابق حرفه -3

 توضیحات نام سازمان / شرکت  

 وزارت صمتتهران مرکز آموزش بازرگانی 
 مذاکره، تبلیغات، برندینگ، فروش ،های تخصصی در زمینه بازاریابیمدرس دوره

 تحلیل بازارتحقیقات و ، و فن بیان

 پژوهش صنعت مشاور اوجشرکت مهندسان 
تحقیقات بازار و  توسعه بازار، توسعه محصول، بازاریابی، ،مسئول بخش آموزش

 سال 15به مدت حدود  فنی و اقتصادی سنجیامکان

های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و مرکز آموزش

 کشاورزی ایران

و  وکارکسبی، ابیبازار، المللنیب یبازرگان خدماتهای دپارتمان رگروهیمد

  یتجار غاتیتبل

 سال 5در زمینه تحقیقات بازار و ارتباط با مشتریان به مدت مشاور  المللی راهیان ونقل بینشرکت حمل

 شهید بهشتیدانشگاه جهاد دانشگاهی 
های تخصصی در زمینه بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ، مدرس دوره

 تحلیل بازارتحقیقات و 

 ماهان وکارکسبمدرسه عالی 

و  یاحرفه، مدیرعامل یاحرفهفروشنده  مدتکوتاههای تخصصی مدرس دوره

و  فروش، بازاریابی مختلف یهانهیزمدر   DBAو  MBA بلندمدت یهادوره

 ارتباطات و مذاکره
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های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و مرکز آموزش

 های مختلفکشاورزی استان

های تهران، بیرجند، مدرس سمینارهای تخصصی بازاریابی و فروش در اتاق

مشهد، زاهدان، لرستان، سمنان، بجنورد، تبریز، آبادان، اهواز، ساری، کرمانشاه، 

 ، شهرکرد، گرگان و ...آبادخرم، قم، یاسوج بوشهر، اصفهان، شیراز،

 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
در   DBAو  MBA بلندمدت یهادورهو  مدتکوتاههای تخصصی مدرس دوره

 بازاریابی و فروش  یهانهیزم

 برهان وکارکسب مؤسسه
در   DBAو  MBA بلندمدت یهادورهو  مدتکوتاههای تخصصی مدرس دوره

 المللنیب یهادورهبازاریابی و فروش و  یهانهیزم

 مختلف در کشور  یهااستانمرکز آموزش بازرگانی 
مذاکره های تخصصی در زمینه بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ، مدرس دوره

 ، تحقیقات و تحلیل بازارو فن بیان

 یالمللنیبو تحقیقات بازار  یالمللنیبتخصصی بازاریابی  یهادوره مرکز تحقیقات صنعتی ایران

 تخصصی اصول و فنون مذاکره  یهادورهبرگزاری  مرکز آموزش دستواره

 نورامیپدانشگاه 
گردشگری، مالی و دیگر  های مدیریت بازرگانی،دروس تخصصی رشته

 های پایانی(درس و پروژه 9بر بالغ) یعمومروابطهای مدیریتی و گرایش

 دانشگاه آزاد واحد اسالمی
 MBAهای مختلف مدیریت و دروس رشته کارشناسی ارشد گرایش تدریس در

 بازرگانیویژه بازاریابی و به

 جامع علمی کاربردی یهادانشگاه
تدریس در واحد بازرگانی تهران، واحد اتاق بازرگانی ایران، فرهنگ و هنر واحد 

و دانشگاه جزیره کیش در دروس  13و واحد  35، واحد 44، واحد 20، و احد 15

 تخصصی بازاریابی، بازرگانی، گردشگری و حسابداری

سطوح مقدماتی تخصصی )مدت های کوتاهتدریس دوره

مذاکره و فن فروش،  های بازاریابی،( در زمینهتا پیشرفته

مداری، تحقیقات و ، تبلیغات، برندینگ، مشتریبیان

 به مدیران رده ارشد، میانی و کارشناسانتحلیل بازار 

 از جمله: های خصوصیهای دولتی و شرکتسازمان

 

 

مدیریتی  های تخصصیمدرس دوره :وزارت صنعت، معدن و تجارت -

بینی تقاضا در بازار های پیشازجمله اصول بازاریابی و تجارت، تکنیک

 به کارشناسان و مدیران وزارت صمت و ...

های مدرس دورهو پشتیبانی نیروهای مسلح:  وزارت دفاع -

گذاری و آشنایی با بازارهای هدف تخصصی مدیریتی از جمله قیمت

 کارشناسان و مدیران وزارت دفاع به صادراتی و ...

های تخصصی مدرس دورهی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع -

و نحوه استقرار  ندیبا فرا ییآشنابازاریابی و فروش از جمله سمینار 

ی به تعاون یوکارهاکسبدر  یارتباط با مشتر تیرینظام مد

 کارشناسان و مدیران وزارت تعاون

های تخصصی بازاریابی و فروش دوره مدرسی: وزارت جهاد کشاورز -

 تخصصی محصوالت کشاورزی

های تخصصی بازاریابی و مدرس دوره یی:سازمان تعاون روستا -

محصوالت  یبازار رسانو  یابیبازارفروش از جمله چندین دوره 

 یکشاورز

های تخصصی مدیریتی مدرس دوره ایران: سازمان توسعه تجارت -

 بینی و تحلیل بازار ویژه مدیران و کارشناسان سازماناز جمله پیش

های تخصصی مدیریتی از مدرس دوره :فرمان امام ییستاد اجرا -

انتخاب و  یهاروشبا  ییآشنا ی،المللنیب یابیبازار قاتیتحقجمله 
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تجاری و ... ویژه  ی، اصول و فنون مذاکراتلمللانیب یورود به بازارها

 مدیران میانی و ارشد ستاد

های مدرس دورههای نفتی ایران: شرکت پاالیش و پخش فرآورده -

تخصصی مدیریتی از جمله مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش ویژه 

 مدیران و کارشناسان شرکت

-  

و  یمعدن عیصنا یاقتصاد ژهیمنطقه و - شرکت فوالد هرمزگان -

های تخصصی مدیریتی از جمله مدرس دوره: فارسجیخل یفلز

بینی فروش و ... ویژه مدیران و کارشناسان و پیش یابیبازار قاتیتحق

 شرکت

و  یمداریمشترمدرس دورهای تخصصی خراسان:  یامنطقهبرق  -

  مذاکره و فن بیاناصول و فنون 

های تخصصی مدیریتی از جمله مدرس دوره: رانیفرش ا یمرکز مل -

حوزه فرش دستباف با هدف توسعه و بقا در بازار و ... برندسازی در 

 ویژه فعالین این حوزه

های تخصصی مدرس دوره: رانیا یاسالم یجمهور آهنراه -

های نوین مدیریتی از جمله مباحث نوین بازاریابی و فروش، روش

ویژه ...  و مذاکره و فن بیان و فنونگذاری در بازار، اصول قیمت

 آهنراه رانیمدکارشناسان 

در زمینااه مشاااور  :انیررراه یالمللررنیونقرر  بشرررکت لم  -

 سال 5تحقیقات بازار و ارتباط با مشتریان به مدت 

مشاور و مدیر بخش مطالعات : شیبحر ک مینس یرانیشرکت کشت -

 سنجی و تحقیقات بازارامکان

های تخصصی مدیریتی از جمله مدرس دورهیی: هوا عیسازمان صنا -

موفق ویژه مدیران و کارشناسان  بیانمذاکره و فن اصول و فنون 

 سازمان

های تخصصی مدیریتی از جمله برگزاری چندین مدرس دورهایساکو:  -

موفق و بازاریابی خدمات ویژه  مذاکره و فن بیاندوره اصول و فنون 

 مدیران و کارشناسان شرکت 

های تخصصی مدیریتی از جمله اصول مدرس دوره: انیپارس نگیزیل -

 موفق ویژه مدیران و کارشناسان شرکت و فن بیان مذاکرهو فنون 

های تخصصی مدیریتی از جمله مدرس دوره: ساره خودرو نگیزیل -

 ویژه مدیران و کارشناسان شرکت مذاکره و فن بیاناصول و فنون 

های تخصصی بازاریابی و فروش از مدرس دوره مجموعه کارنامه: -

 جمله بازاریابی و فروش تلفنی ویژه مدیران و کارشناسان شرکت

های تخصصی بازاریابی و فروش از جمله مدرس دورهمجموعه دیوار:  -

 بازاریابی و فروش تلفنی ویژه مدیران و کارشناسان شرکت

مدت تخصصی های کوتاهتدریس دوره

های ( در زمینهسطوح مقدماتی تا پیشرفته)

مذاکره، توسعه محصول،  بازاریابی، فروش، 

مداری، تحقیقات و تبلیغات، برندینگ، مشتری

میانی و به مدیران رده ارشد، تحلیل بازار 

های های دولتی و شرکتسازمان کارشناسان

 از جمله: خصوصی
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 مشاور و: (یپزشک زاتیدر لوزه تجه) فام پرند کایشرکت آرن -

های تخصصی مدیریتی ازجمله بازاریابی و فروش، مدرس دوره

موفق، تبلیغات تجاری،  مذاکره و فن بیان و فنون، اصول یمداریمشتر

 به مدیران و کارشناسان شرکت...  گذاری وقیمت

 های تخصصی بازاریابی و فروشمدرس دوره شرکت ساپرا صنعت: -

مذاکره و فن تخصصی  یاهدورهمدرس  علم و فناوری: یهاپارک -

 ، بازاریابی و فروشبیان

فروش برای مدیران و  یهاکیتکن یهادورهمدرس  شرکت درسا: -

 کارشناسان فروش

جامع بازاریابی برای مدیران و  یهادورهمدرس  شرکت گلدیران: -

 کارشناسان سطح کشور

 صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان: یهاشهرکشرکت  -

 یالمللنیب و تحقیقات بازار یالمللنیبی بازاریابی هادوره

تدریس در بخش  شرکت مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت: -

های آموزش شرکت مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت در زمینه

 سنجی مختلف مدیریتی، تحقیقات بازار و امکان

: مدرس های مختلف کشورهای صنعتی استانشرکت شهرک -

 مدیران با تمرکز بر بازاریابی و فروشهای تخصصی دوره

: مدرس های مختلف کشورهای علمی و فناوری استانپارک -

 های تخصصی مدیران با تمرکز بر بازاریابی و فروشدوره

: مهر اقتصادرفاه کارگران، پارسیان، پاسارگاد و ی هابانک -

های تخصصی مدیریت، بازاریابی و توسعه محصول، مدرس دوره

، ی و مدیریت ارتباط با مشتریمداریمشتربازاریابی خدمات بانکی، 

 صورتبهو  خدمات بانکیارتباطات کالمی و غیرکالمی با تمرکز بر 

 هابانک یهاآزمون سؤاالتو طراحی  شدهیسازیشخص

های تخصصی، س دورهمدر انجمن مدیران کنترل کیفیت ایران: -

... به مدیران و کارشناسان بندی وهای فروش، بازاریابی، بستهپودمان

 صنعتی معتبر  یهاشرکتارشد 

مشاور حوزه مدیریت، بازاریابی و فروش در صنایع مختلف ازجمله  -

خدمات ، های داخلیتولیدی ،محصوالت ورزشی، آهن، پوشاک

 خودرویی، لم 

 

  



 7از  5

 

 

 پژوهشی - یسوابق علم -4

 نام انتشارات یا مجله نام مقاله یا کتاب
سال 

 انتشار

ISI مقاله   

The Effect of Green Marketing on Creating the Competitive 

Advantage of Technical and Engineering Service Providers in Iran 

Journal of 

Advanced 

Research in 

Dynamical & 

Control Systems 

2018 

  ISI مقاله   

 An Investigation into the Influential Factors of Intention to Buy 

Green Products among Young Consumers 

Journal Of 

Organizational 

Behavior Research 

2018 

ISI مقاله   
Evaluation of e-crm implementation readiness optimal parameter 

based on ahp، 

European Journal 

Of Scientific 

Research 

2012 

ISI مقاله   

Selective optimal choice pattern for consumer Behavioral perspective 

in E-environment 

Australian Journal 

Of Scientific 

Research   

2013 

خدمات فنی  دهندهارائههای ارائه مدل ایجاد مزیت رقابتی با رویکرد بازاریابی سبز برای شرکت

 در ایران و مهندسی در زمینه نفت و گاز

 1397 دانشگاه تهران

 1391 دانشگاه تهران دهنده خدمات در ایرانهای ارائهررسی آمادگی الکترونیکی شرکتب

های و تعمیر کشتی سازی کارخانه ساختسنجی فنی و اقتصادی پیادهانجام مطالعات امکان

 نفت در بندرعباسحمل گاز مایع و 

  شرکت اوج پژوهش صنعت

 

 

 

 

از سال 

1385 

 تاکنون

های فرسوده در بازیافت کشتی سازی کارخانهسنجی فنی و اقتصادی پیادهانجام مطالعات امکان

 بندرعباس

 شرکت اوج پژوهش صنعت

لید آلومینیوم از بوکسید در سازی کارخانه توسنجی فنی و اقتصادی پیادهانجام مطالعات امکان

 گینهکشور 

 شرکت اوج پژوهش صنعت

 شرکت اوج پژوهش صنعت در کشور ونزوئال لیمنو رسنجی فنی و اقتصادی احداث خط انجام مطالعات امکان

 شرکت اوج پژوهش صنعت در بوشهر و تعمیر کشتی سنجی فنی و اقتصادی ایجاد کارخانه ساختانجام مطالعات امکان

های و تعمیر کشتی سازی کارخانه ساختسنجی فنی و اقتصادی پیادهانجام مطالعات امکان

 حمل گاز مایع و نفت در بندرعباس
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 یآموزش یهادورهو حضور در  یسوابق برگزار -5

 عنوان دوره
 مدت

 )ساعت(
 عنوان سازمان

 های بازاریابی و فروش از مبانی تا پیشرفتهدوره

 

 با توجه به نیاز

های سازمان

مختلف تعریف 

و برگزارشده 

 است

 

 

دهنده های ارائهدر بسیاری از شرکت

کاال و خدمات در صنایع مختلف 

ها و با کشور با توجه به نیاز آن

 شدهسازیهای شخصیسرفصل

 های تخصصی تبلیغات و مدیریت آندوره

 بندی های تخصصی بستهدوره

 و زبان بدن مذاکره، فن بیانهای تخصصی اصول و فنون دوره

 یمداریمشترهای تخصصی دوره

 های تخصصی مهندسی فروش و مدیریت تقاضادوره

 گذاری های تخصصی قیمتدوره

 های نوین در بازاریابی و فروشهای روشدوره

 های بازاریابی تلفنیدوره

 های مدیریت برند و برندینگدوره

 تحقیقات بازارهای دوره

 بازاریابی چریکی هایدوره

 های بازاریابی عصب پایهدوره

 المللیهای بازاریابی بیندوره

 (B2B) های مدیریت بازاریابی صنعتیدوره

 شرکت اوج پژوهش صنعت  های تحقیق در مدیریتدوره آموزش روش

 شرکت اوج پژوهش صنعت  المللی و صادراتدوره آشنایی با بازاریابی بین

 شرکت اوج پژوهش صنعت  دوره فشرده آشنایی با اصول بازاریابی

 دانشگاه تهران  آموزشی مدیریت تکنولوژی کارگاه

 دانشگاه تهران  ت برندیکارگاه آموزشی مدیر

 شرکت اوج پژوهش صنعت  مدیریت منابع انسانی هایروشدوره 

 دانشگاه تهران  نوشتن مقالههای کارگاه آموزشی چارچوب و روش

 دانشگاه تهران  های تحقیق پیشرفتهدوره روش

 دانشگاه تهران  (IMC) دوره ارتباط یکپارچه بازاریابی

 دانشگاه جامع علمی کاربردی  های تدریسکارگاه روش

 شرکت اوج پژوهش صنعت  زمینه مدیریت دوره آشنایی با تدریس در

 دانشگاه تهران  تکنولوژیکارگاه آموزشی مدیریت 

 شرکت اوج پژوهش صنعت  سنجی اقتصادی افزار مطالعات امکاندوره مقدماتی نرم

 Comfar III)سنجی اقتصادی افزار مطالعات امکاندوره پیشرفته نرم

Expert/Financial Feasibility Study) 
 شرکت اوج پژوهش صنعت 

 دانشگاه تهران  هزاره سومآموزشی ارتباطات و بازاریابی در کارگاه 

 Internal) -ا اسپانی AENORدوره ممیزی داخلی توسط نماینده شرکت 

Auditor Training Course) 
 AENORشرکت  

 دانشگاه تهران  های نوشتن مقالهکارگاه آموزشی چارچوب و روش
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 شرکت اوج پژوهش صنعت   (Mechanical Desktop)بعدی افزار طراحی سهنرم

 شرکت اوج پژوهش صنعت  آموزش مفاهیم استاندارد ایزو

 شرکت اوج پژوهش صنعت  وره زبان تخصصی مرتبط با صنعتد

 دانشگاه صنعتی شریف  دوره تخصصی زبان مدیریت 

 مجتمع فنی تهران  (Fast Type Course) دوره آموزش تایپ ده انگشتی انگلیسی و فارسی

 شرکت اوج پژوهش صنعت  کششناورهای پشتیبانی و یدکدوره پیشرفته آشنایی با 

 شرکت اوج پژوهش صنعت  دوره آشنایی با مفاهیم اولیه سکوی حفاری نفت

 شرکت اوج پژوهش صنعت  اندازی سکوی حفاری نفتدوره پیشرفته آشنایی با مفاهیم و راه

 مهندسی جوش ایرانمرکز پژوهش   جوشکاری و بازرسی جوش ندیفرادوره آموزش آشنایی با 

 شرکت اوج پژوهش صنعت  هاکشدوره آشنایی با مفاهیم اولیه شناورهای پشتیبانی و یدک

 شرکت اوج پژوهش صنعت  کشدوره پیشرفته آشنایی با شناورهای پشتیبانی و یدک
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 حاتیتوض ساعت() مدت عنوان دوره

  پیشرفتهاز مبانی تا بازاریابی و فروش  هایدوره

 

 

 

با توجه به نیاز 

ی هاسازمان

مختلف تعریف و 

 است برگزارشده

 

 

 

 

کاال و  دهندهارائه هایشرکتدر بسیاری از 

خدمات در صنایع مختلف کشور با توجه به نیاز 

 شدهسازیشخصی هایسرفصلو با  هاآن

 و مدیریت آن تخصصی تبلیغات هایدوره

  بندیبستهتخصصی  هایدوره

 و زبان بدن مذاکره، فن بیانتخصصی اصول و فنون  هایدوره

 یمداریمشترتخصصی  هایدوره

 تخصصی مهندسی فروش و مدیریت تقاضا هایدوره

  گذاریقیمتتخصصی  هایدوره

 نوین در بازاریابی و فروش هایروش هایدوره

 مدیریت تقاضا  هایدوره

 مدیریت بازاریابی هایدوره

 مدیریت برند و برندینگهای دوره

 تحقیقات بازارهای دوره

 بازاریابی عصب پایههای دوره

 های بازاریابی چریکیدوره

 (B2B) های مدیریت بازاریابی صنعتیدوره

 های بازاریابی تلفنیدوره

 یالمللنیبهای بازاریابی دوره

 طراحی تبلیغاتهای دوره

 های مرتبط با بازرگانی، بازاریابی و فروشو تمامی دوره
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                    محترم، طرالی دوره با توجه به نیاز مجموعه پس از بررسی قاب  انجام است. یهاسازمانبرای مراکز و 


