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املدیر العام ملؤسسة ايده للبحوث التسويقية ؛ تقدمي خمتلف اخلدمات والبحوث التسويقية احمللية والعاملية
املدیر املسؤول ملوقع التسويق والناشط يف تقدمي خمتلف خدمات التسويق امليداين ()Mrvisitor.ir
معاونية التسويق والتجارة العاملية لرشاكت خيام الكرتيك ورشكة خيام لاكبالت (ا ألسالك) خراسان
مستشار التسويق ومبيعات رشکة زيوت حمراكت برديس
مدیر تسويق ومبيعات رشكة مج التجارية والناشط يف توزيع املنتجات النفطية
مستشار التسويق ومبيعات مجموعة ا ألمواج امللميرتية جلامعة رشيف املنتجة ألهجزة
مستشار رشكة قرص داريوش والناشط يف تقدمي اخلدمات الس ياحية دلوةل الكويت يف ایران
املرشف للفريق الستشاري للنظم الشامةل للتعامالت وا ألعامل الصغرية لنظام ش بكة ميدون  1وایران اكل (بضائع ایران) واذاعة
القتصاد
أأس تاذ جامعي منذ س نة  )2015(1393وما زال
مدیر التسويق ومبيعات مؤسسة املنظمة لرشكة اعداد ا ألدوات ادلقيقة س يرناد
مدیر التسويق الرمقي جملموعة رشكة اونيكست ومسؤول بيع اذلهب واجلواهري
مستشار التسويق ومبيعات رشكة التجارة الرئيس ية
مستشار التسويق وادلعاية والعالن لرشكة روهايم والناشط يف جمال تأأمني املؤسسات الزراعية

اخلربات التنفيذية السابقة














مستشار التسويق ومبيعات رشكة برش يا خاواير ؛ املنتجة واملصدرة للاكفيار واملنتجات الفاخرة ل ألحياء املائية
مستشار برانمج وقت العمل ؛ مجموعة برامج تقنية زايدة املبيعات وجلب الزابئن ؛ ش بكة بضائع ایران
مستشار التسويق ومبيعات رشكة كرميي التجارية والناشط يف توزيع املنتجات النفطية
مستشار التجارة والعمل يف برانمج شب أفتايب (الليةل املشمسة)؛ لراديو القتصاد ؛ )2017( 1397
املدیراملسؤول ملوقع الس يد ابزرگان وتقدمي أخر ا ألخبار واملعلومات التجارية الیرانية والعاملية؛ )2017( 1396
معاونية التسويق والتجارة العاملية لرشكة خشكبار اعتامتد (رشكة اعامتد لتجفيف الفواكه) )2017 -2015( 1396 -1394 ،
مستشار التجارة والعمل يف برانمج ابيش (القاعدة) لش بكة الذاعة والتلفزيون
معاونية التسويق واملبيعات لرشكة راهاكرهاي أمايشداده اذلكية موجدة املتاجر النرتنيتية)2017( 1396
مستشار التسويق والتعلمي لرشكة بينا أأنديشه صبا وانشط يف جمال الصناعة )2017( 1396
مدیر التسويق وادلعاية والعالن لرشكة أرتني وانشط يف جمال التصدیر والس ترياد )2017( 1396
مستشار التسويق الرمقي لرشكة أرون صدرا وانشط يف جمال التصدیر والس ترياد )2017( 1396
مستشار التسويق الرمقي لرشكة ايلو املنتجه لزيوت السمسم )2017( 1396،
مستشار ادلعاية والعالن لرشكة مهرنگ اخرت لدلعاية والعالن  ،انشط يف جمال ادلعاية والعالن املطبعية













مستشار ادلعاية والعالن لرشكة كامي تصویر گسرت انشط يف جمال ادلعاية الذاعية والتلفزيونية
مستشار التسويق الرمقي لرشكة همندسني نگرانديش الستشارية  ،النفط والغاز)2017( 1396 ،
مستشار التسويق الرمقي واملبيعات املنظمة  360 tripوالناشظ يف أأمور الس ياحة 1360 ،
مستشار مبدع (موجد) العمل ملؤسسة كوثر اخلريية والناشط يف اخلان ا ألصيل لسوق طهران)2017( 1396 ،
سكرتري جملس مدیرية الصفوف العاملية
مستشار التسويق واملبيعات يف رشكة هويو؛ املنتجة واملصدرة للزعفران ؛
مدیر التسويق واملبيعات يف الرشكة العاملية للتجهزيات الرشق أأوسطية .
النشاط يف جمال مبيعات امجلةل ومنتوجات املكنسة الكهرابئية والساعات اليدوية ،بناية الومينيوم طهران 1378 ،
النشاط يف همنة ابئعي الكرس تال يف طهران يف جمال الس ترياد واملعامالت البنكية وبيع امجلةل  ،سوق طهران 1385 – 1383
()2006 - 2004
التعاون مع هجاد العلوم الطبية جلامعة طهران يف جمال صناعة وتوفري مراكز العالج اجلهادية اجلامعية -2006( 1385-1383 ،
)2006

التعلمي (ادلراسة)(ادلرجة العلمية)





دكرتاه ادارة التجارة  ،اجتاه التسويق
ماجس تري ادارة التجارة ،والتوهجات التجارية العاملية
باكلوريوس ادارة التجارة
ديبلوم يف الرايضيات والفزيايء

الکتب املطبوعة










تأأليف كتاب " كيف ميکن ان نکون ابئعا ومسوقا حمرتفا ؟" ،املوزع اذلهيب (طباعة وتوزيع الكتاب)
)2015( 1394
تأليف کتاب " " العالمة التجارية بأسلوب یرجع اىل الرتاث الشعيب طبع وتوزيع (نرش طاليي) النتشارات اذلهبية 1395
()2017
تأأليف كتاب " لغة البدن يف التسويق واملبيعات" طبع وتوزيع (نرش طاليي) النتشارات اذلهبية )2017( 1395
تأأليف كتاب " طرق خلق واجياد فرص العمل" طبع وتوزيع نرش طاليي ( 1396توزيع املؤسسة اذلهبية )2017
تأأليف كتاب " بيع وتنس يق وترتيب املعارض " نرش طاليئ (النارش اذلهيب) )2017( 1396
تأليف کتاب "تسويق احملتوی ( ")Content Marketingنرش طالیی (النارش اذلهیب) حتت الطبع.
تأأليف كتاب " تسويق الش باكت الجامتعية ( )Social Marketingنرش طاليي (النارش اذلهيب ) حتت الطبع.

خربات التدريس السابقة منذ س نة  )2015( 1394وحلد الن






جامعة پيام نور (رساةل النور) مدينيت طهران وكرج
جامعة جوهرة الربزأسارا (كرج) العلمية العملية
اجلامعة العلمية العملية الثقافية الفنية فرع ( 24طهران)
جامعة العالمة طربيس العلمية العملية للعلوم والفنون (طهران)
جامعة همر اكم (الصداقة (احملبة )الهادفة)العلمية العملية پارس (طهران)




جامعة رشكة احلليب املبسرت العلمية العملية پگاه (طهران)
جامعة بيت العامل العلمية العملية (طهران)

الورشات اليت اقميت


























ورشة التسويق واملبيعات لرشاكت انتاج واعداد الفواكه اجملففة ؛ طهران ؛ )2018( 1397
ورشة التسويق واملبيعات لرشاكت انتاج واعداد الفراوةل ؛ طهران ؛ )2018( 1397
ورشة تسويق ومبيعات رشاكت انتاج واعداد الزعفران ؛ طهران ؛ )2018( 1397
ورشة غرقة جتارة حمافظة ايالم للتسويق العاملية ؛ )2018( 1397
ورشة تسويق املدينة للك بدلايت حمافظة ايالم ( 26بدلية يف احملافظة بأأمجعها ) )2018( 1397
ورشة التسويق العاملية للتجار العراقيني والكويتيني يف طهران؛ )2018( 1397
ورشة التسويق العاملية لغرفة جتارة طهران )2017( 1396 ،
ورشة تسجيل الربانمج الشامل للتسويق جلامعة جرينه قربص ا ألمریكية .2017
ورشات پروپوزال  ،أأطروحة وكتابة املقا ةل اخلاصة بطالب املاجس تري جامعة پيام نور(رساةل النور) )2015( 1394
ورشة كتابة املقالت عىل ا ألنرتنيت اخلاصة بطالب اجلامعة درجة املاجس تري )2015( 1394
اجياد قناة تلجرام ابمس حمقق اير ألجل تعلمي التقنيات ل ألطروحات واملقالت  )2015( 1394حلد الن
ورشة املبادئ وفنون التفاوض يف التجارة العاملية لرشكة أماد هبينه ساز الهندس ية (رشكة أماد الهندس ية التحس ينية )
ورشة اسلوب تدريس خاصة ابملدربني ادلورة ا ألوىل حىت السادس البتدايئ يف مدارس همر یزدان (رمحة الرحامن ) اخلاصة  ،مدينة
كرج )2015( 1394
ورشة فنون البيع  ،اخلاصة مبوظفي املبيعات والتسويق لرشاكت خيام ا أللكرتونيكية ورشكة خيام السلكية اخلراسانية  ،مدينة
نيشابور )2015( 1395 ،
ورشة التسويق الرمقي لرشكة راهاكرهاي أمادة (رشكة طرق العمل اجلاهزة )
ورشة تدوین التسويق السرتاتيجي اخلاصة هبيئة رئيس رشكة زيوت حمراكت پرديس ،طهران )2017( 1396 ،
ورشة مبادئ التسويق واملبيعات اخلاصة مبوظفي مبيعات رشكة كرميي التجارية  ،مدينة كرمان )2017( 1396 ،
ورشة التسويق الرمقي  ،التجارة الرئيس ية  ،مدينة أأهواز )2017( 1396 ،
ورشة التقنيات احلديثة يف التسويق واملبيعات لرشكة شهرك هاي صنعيت (رشكة املدن الصناعية ) طهران )2017( 1396
ورشة نرتس اكرأفرین شو (موحضة فرص العمل )  ،جامعة العالمة الطربيس  ،طهران )2017( 1396
مجموعة الورش التقنية احلديثة يف التسويق والبيع  ،بدلية طهران املنطقة )2017( 1396 2
ورشة مبادئ التسويق والبيع العاملية  ،مركز تعلمي الدارة الصناعية الیرانية  ،طهران )2017( 1396 ،
ورشة مبادئ التسويق والبيع  ،عىل شلك مقاطع تعلميية يف موقع امليدون والابرات )2017( 1396 ،

ادلروس اليت مت تدريسها







امليل التسويقي  :التسويق النرتنييت  ،مبادئ التسويق  ،التسويق العاملي  ،ادارة (التعامل مع)الزابئن والعمالء ،التسويق اللكرتوين
 ،معرفة السلوك التسويقي  ،ادارة التسويق  ،برجمة التسويق  ، Marketing Planاعداد العالمات التجارية
امليل التجاري والعمل  :فنون املبيعات  ،الرشاء والبيع اللكرتوين  ،تصممي وتنس يق وترتيب معارض البيع  ،برجمة وتصممي التجارة
والعمل ،خلق واجياد فرص العمل
امليول ادلعائية والعالنية التجارية  ،ادلعاية الرتوجيية ،ادلعاية (العالانت ) النرتنيتية  ،الثقافة وادلعاية
ادارة ا ألعامل  :احلقوق التجارية  ،اسس ادارة ا ألعامل  ،التجارة العاملية  ،أأسلوب البحث  ،ندوة يف ا ألمور التجارية

