
1 
 

 فر دكتر وحيد ناصحي اجرایيسوابق علمي و 
 

 

 

 21، دانشیار پایه  علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائیعضوهیئت 

 :زمينه های تخصصي 

 رفتار و تحول سازمانی(3)حرفه ای  مهارتهای مدیریت( 1) مدیریت بازاریابی (2)

 :  تحصيالت

 سال اخذ محل تحصيل رشته و گرایش مقطع

 2331 دانشگاه عالمه طباطبایی گرایش بازرگانی اقتصادی علوم لیسانس

 2331 دانشگاه عالمه طباطبایی گرایش مالی بازرگانی مدیریت فوق لیسانس

 2333 دانشگاه عالمه طباطبایی گرایش بازاریابی بازرگانی مدیریت دكتری

  كتابو تأليف ترجمه 

 ناشر عنوان كتاب

 انتشارات ترمه بازاریابی خدمات مالی

 شركت چاپ و نشر بازرگانی جعبه ابزار بازاریابان

 شركت چاپ و نشر بازرگانی فروش مبانی مدیریت

 انتشارات ترمه بازاریابی صنعتی

 شركت چاپ و نشر بازرگانی مدیریت چریكی

 انتشارات ترمه مهارتهای مدیریت حرفه ای

 شركت چاپ و نشر بازرگانی بازاریابیموفقیت آمیز در  داستان  06

 شركت چاپ و نشر بازرگانی نیاز سنجی آموزشی

 ماهانانتشارات  ازاریابیفرمان در ب 333

 انتشارات ماهان مهارت مهارت و تكنیک در مدیریت حرفه ای 32

 شركت چاپ و نشر بازرگانی فرمان در خویشتن شناسی مدیران 163

 انتشارات ماهان آمار در مدیریت

 ترمه انتشارات آمار كاربردی

 



2 
 

 چاپ مقاالت

 عنوان نشریه عنوان مقاله

 ترویجی بررسی های بازرگانی –دوماهنامه علمی  خش خدمات مالیبازاریابی در ب محیط

 پژوهشی مطالعات مدیریت –نشریه علمی  الگوی كارآمد بازاریابی خدمات مالی

 ترویجی بررسی های بازرگانی –نشریه علمی  محیط بازاریابی در بخش خدمات مالی

 توسعه دو ماهنامه پیک بانكی رفتار مصرف كنندگان خدمات

 مطالعات مدیریتپژوهشی   –فصلنامه علمی  مالی تار مصرف كنندگان خدماترف

 در نشریه دانشگاه آزاد تاثیر تكنولوژی بر ساختار سازمانی

 ماهنامه توسعه مدیریت مروری بر مفاهیم پیش بینی فروش

  نشریه لجستیک فنون و روشهای مذاكرات تجاری

 هنامه توسعة مدیریتما مفاهیم و نكاتی پیرامون مدیریت بحران

 ماهنامه بازاریابی اینترنت بازاریابی از طریق

 ماهنامه توسعه مدیریت بازاریابی خدمات جنبه های متمایز

 ماهنامه توسعه مدیریت مروری بر مفاهیم هسته های فكری

 ماهنامه پیک توسعه دو مروری بر مشتری گرایی

 ک توسعهدو ماهنامه پی جنبه های مختلف استراتژیست ها
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 سازمانی

 فرآیند مدیریت و توسعه
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 –الگوی یكپارچه پذیرش تغییرات با روش تركیبی 

 اكتشافی
 چشم انداز مدیریت

 : سوابق تدریس

 ل تدریسمح مقطع عنوان درس

 علم و صنعت و  عالمه طباطبایی دانشگاه مدیریت اجرایی كارشناسی ارشد  هپیچید مدیریت سازمانهای

 دانشگاه عالمه طباطبایی مدیریت بازرگانی كارشناسی ارشد  مدیریت تحول

 علم و صنعتو  عالمه طباطبایی دانشگاه مدیریت اجرایی كارشناسی ارشد مهارتهای عمومی مدیریت

 دانشكده صنایع ایران كارشناسی مدیریت بازرگانی ک استراتژی یریتمد

و سازمان مدیریت  علم و صنعت دانشگاه مدیریت اجرایی كارشناسی ارشد استراتژی بازاریابی
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  صنعتی

 ارشد مدیریت اجرایی كارشناسی تحقیقات بازاریابی

 MBAو 

 TBSو   دانشگاه علم و صنعت ایران

  مدیریت اجرایی كارشناسی ارشد جراییمسائل جاری مدیریت ا

 DBAو 

 GBAو ماهان و   دانشگاه عالمه طباطبایی

 عالمه طباطبایی دانشگاه كارشناسی مدیریت بازرگانی مدیریت بهره وری 

 دانشگاه عالمه طباطبایی مدیریت اجرایی كارشناسی ارشد انسانی مدیریت منابعمبانی 

سی مدیریت و كارشنا MBA بازاریابی بین الملل

 بازرگانی

 دانشگاه عالمه طباطبایی و خواجه نصیر

 دانشگاه عالمه طباطبایی كارشناسی ارشد و  دكتری بازاریابی صنعتی

 دانشگاه تهران DBA بازاریابی پیشرفته

 دانشگاه تهران  DBA استراتژی بازاریابی 

 و دانشگاه عالمه TBSمشاوران،  MBA رفتار مصرف كننده

 : آموزشي سمينارهای

 محل ارائه  موضوع

 فروشگاه های زنجیره ای شهرونددانشگاه تهران و  بازاریابی استراتژیک 

 و فروشگاه رفاه سازمان اتكاء مهندسی فروش

 مركز مطالعات لجستیک مدیریت بازاریابی و خرید

 سازمان عمران بنیاد مستضعفان ، قرارگاه خاتم ،  در سازمان اتكاء ،  ذاكرات تجاریم فنون و روشهای

 مؤسسه ماهان MBAدوره دانشگاه تهران ، صنایع شیر پگاه ، 

زغال سنگ البرز  صنایع حدید ، شركت معادن، در بنیاد مستضعفان نزما مدیریت

 مركزی و شركت ساپكو، شركت ایران خودرو

 ن ، سیناكاشی ، شركت زامیادگروه بهم سرپرستی اصول و مبانی

مستضعفان ، سازمان  شركت مزدا یدك ، سازمان عمران بنیاد مدیریت تغییر

 ریزی مدیریت و برنامه

 و مركز آموزش بازرگانی لجستیک مركز مطالعات مدیریت بحران

 شركت مزدا یدك ، گروه بهمن  مدیریت جلسات

 بانک سامان مدیریت كاركنان

 ر بانک صادراتد مدیریت تعارضات

 (سمینار21)خودرو  مركز آموزش سازمان فروش ایران CRMو  مشتری مداری ،بازاریابی 

 (سمینار1)بانک پارسیان  مهندسی فكر
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 مركز آموزش بازرگانی و كنفرانس خرید آداب تجاری

 كنفرانس مدیران كیفیت CRMو  بهبود رضایت مشتری

 (انجمن علمی بازاریابی)تخصصی ارتباطات بازاریابی سمینار  Zتا  Aارتباطات بازاریابی از 

 كنفرانس خرید و تداركات استراتژی های خرید و تداركات

 كنفرانس بازاریابی فرمان در رفتار مصرف كننده 13

 (انجمن علمی بازاریابی)سمینار تخصصی فروش  استراتژی های فروش

 DBAو  MBA و دوره های كنفرانس بازاریابی استراتژی بازاریابی

 مركز آموزش بانک ملت CRM و مدیریت ارتباط با مشتری

 كنفرانس بین المللی استراتژی برند هشت ضلعی مهندسی برند

 DBAو  MBAكنفرانس مدیریت پیشرفته و دوره های  مثلث فروش

 DBAو  MBAدوره های  الگوی انسان مبارز

 دكنفرانس بین المللی استراتژی برن بازاریابی شخصی

 كنفرانس بین المللی استراتژی برند بازاریابی خالق و برندینگ

 كنفرانس توزیع و پخش آسیب شناسی شركتهای توزیع و پخش

 GBA مثلث مشاوره در كسب و كار و بازاریابی

 ، مؤسسه علوم و فنون كیش گروه شركتهای شاتل CRMمشتری مداری و 

 ، مؤسسه مطالعات منابع انسانی گروه شركتهای شاتل مهارتهای ارتباط مؤثر

مدیریت )مهارتهای مدیریت حرفه ای 

 ... (زمان، مدیریت استرس و 

 ، مؤسسه مطالعات منابع انسانی  گروه شركتهای شاتل

                                            : سوابق اجرایي و فعاليتها

 سازمان یا شركت سمت

 مؤسسه علوم و فنون كیش معاون بهینه سازی ، نظارت و ارزیابی

 وزارت بازرگانی دفتر آمار و اطالعات مدیركل

 شركت مادر تخصصی بازرگانی دولتی مشاور معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل 

 دستیار مدیرعامل

 

شركت مادر تخصصی مالی و سرمایه 

 گذاری سینا

 شركت تجارت همراه سینا یرهمدنایب رئیس هیئت 

 مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و تحقیقات بازار مدیر گروه مطالعات بازاریابی

 مركز آموزش بازرگانی مشاور مدیر عامل

 انجمن علمی بازاریابی ایران عضو هیئت مدیره

 انجمن علمی بازاریابی ایران و رئیس  عضو هیئت مدیره
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 ایرانانجمن لجستیک  عضو هیئت مدیره 

بررسی وضعیت موجود خدمات پس از فروش خودروهای  مدیر پروژه

 مزدا در ایران

 مركز توسعه مدیریت

 مركز آموزش بازرگانی مشاور مدیر عامل

 سازمان توانیر  مشاور در معاونت منابع انسانی و تشكیالت و روشها

 مستضعفان مدیریت برنامه ریزی بنیاد كارشناس ارشد و ناظر پروژه

 استارالیت شركت رئیس هیئت مدیرة

 استارالیت شركت مشاور مدیر عامل

 دفاع سازمان حسابرسی وزارت حسابرس 

 : تحقيقات كاربردی

 موضوع

 خودروهای مزدا در ایران بررسی وضعیت موجود خدمات پس از فروش

 اوراق بهادار تهران بررسی الگوی كارآمد بازاریابی خدمات مالی در بورس

 واگذاری بخشی از امور وزارت جهادسازندگی به بخش غیر دولتی روشهای موثر تعیین

 (شركت فالق صنعت به سفارش)  مطالعه بازار خدمات مهندسی ، تأمین و ساخت در صنایع معدنی ایران

 (به سفارش شركت فالق صنعت)پتروشیمی ایران  مطالعه بازار مهندسی ، تأمین و ساخت در صنعت نفت ، گاز و

 مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی بازنگری برنامه ریزی استراتژیک

 وزارت بازرگانی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود آن آسیب شناسی سازمانی معاونت مالی و اداری

 ( به سفارش وزارت تعاون)بررسی موانع موجود در بهبود و ارتقای كیفی و كمی تعاونی های مرز نشین 

 (به سفارش وزارت كشور)اه بازارچه های مرزی در اقتصاد و ضریب امنیت مناطق مرزی تبیین جایگ

 : راهنمایي و مشاوره پایان نامه ها

 موضوع

 در بانک كشاورزی بررسی موانع و مشكالت استقرار بانكداری الكترونیک

دیدگاه  اتی غرب تهران ازارتباطی مدیران با رضایت شغلی كاركنان در اداره كل امور مالی رابطة مهارتهای

 كاركنان

فرهنگ سازمانی در بخش خدمات مالی و شیوه بهبود آن از دیدگاه خبرگان شركتهای  آسیب شناسی

 گذاری یهسرما

 عملكرد بانک كارآفرین با استفاده از الگوی كارت امتیاز متوازن ارزیابی

 عوامل مؤثر بر خلق مدیریت دانش در سازمان 

 لی و رفتارشهروندی سازمانی كاركنان وزارت كشوررابطه رضایت شغ
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 رابطه معنویت كاری با فرسودگی شغلی كاركنان

 EFQMآسیب شناسی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با استفاده از مدل 

 آسیب شناسی سازمانی در شركتهای تابعه گروه بهمن

 عوامل مؤثر بر تمایل مشتری در استفاده از تلفن بانک

 عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری خدمات شهرداری گرگان

 الگوی برنامه ریزی جانشین پروری در شركت های زیر مجموعه وزارت دفاع

 عوامل مؤثر بر موفقیت واحد فروش در شركتهای بیمه

 اولویت بندی عوامل تأثیر گذار بر رفتار مشتری مداری شركت های بیمه

 القیت و نوآوری سازمانی در شركتهای خصوصی بیمهرابطه رهبری تحول آفرین و خ

 اولویت بندی عوامل جایگاه یابی بازاریابی در ارائه خدمات شركت ارتباطات سیار

 اولویت بندی عوامل مؤثر بر ترك خدمت كاركنان شركت راه آهن

 بهبود سیستم های سازمانی شركت هولدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا

 امه های تحول سازمانی در سازمان های كوچک و متوسط اولویت بندی برن

 :تماس 

 09123163990 همراه 

 vahid.nasehifar1@gmail.com ایمیل

 www.vnemba.ir وب سایت

 vnpm4@ تلگرام
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