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چاپ مقاالت
عنوان نشریه

عنوان مقاله
محیط بازاریابی در بخش خدمات مالی

دوماهنامه علمی – ترویجی بررسی های بازرگانی

الگوی كارآمد بازاریابی خدمات مالی

نشریه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت

محیط بازاریابی در بخش خدمات مالی

نشریه علمی – ترویجی بررسی های بازرگانی

رفتار مصرف كنندگان خدمات بانكی

دو ماهنامه پیک توسعه
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ماهنامه توسعه مدیریت
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نشریه لجستیک

مفاهیم و نكاتی پیرامون مدیریت بحران

ماهنامه توسعة مدیریت

بازاریابی از طریق اینترنت

ماهنامه بازاریابی
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ماهنامه توسعه مدیریت

مروری بر مفاهیم هسته های فكری

ماهنامه توسعه مدیریت

مروری بر مشتری گرایی

دو ماهنامه پیک توسعه

جنبه های مختلف استراتژیست ها

دو ماهنامه پیک توسعه

جنبه ها و متغیرهای مختلف مشتری گرایی

ماهنامه بازاریابی

بررسی وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای

ماهنامه میثاق مدیران

مزدا در ایران
استراتژی ها و تاكتیک های رفتار تجاری

نشریه میثاق مدیران

مطالعه تطبیقی اجزای بیانیه مأموریت

نشریه علمی – پژوهشی دانش مدیریت

مشتری مداری و ارائه راهكارهایی برای بهبود آن

نشریه علمی – پژوهشی صنعت بیمه

جایگاه معنویت كاری در جامعه سازمانی امروز

نشریه علمی – پژوهشی اخالق در علوم
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خدمات بازاریابی
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نشریه علمی – پژوهشی مدیریت بازرگانی
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الگوی یكپارچه تغییرات سازمانی  :بررسی ابعاد
محتوایی ،فرآیندی و زمینه ای در موفقیت تغییرات
سازمانی
عوامل كلیدی پیاده سازی موفق طرح تحول صنعت

پژوهشنامه بیمه

بیمه با استفاده از رویكرد دلفی فازی
Switzerland research park journal

Factors Affecting Consumer Attitudes
and their impact on purchase intention
of leather clothes
Asian of journal in marketing
A qualitative branding model
بررسی تآثیر استراتژی ترفیع بر رابطه بین ابزارهای مجله تحقیقات بازاریابی
ارتباطی و ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در
صنعت مواد غذایی ایران
Relationship between the
interestedness criteria of marketing
communication tools and consumer
based brand equity
الگوی یكپارچه پذیرش تغییرات با روش تركیبی –
اكتشافی

Journal of applied sciences

چشم انداز مدیریت

سوابق تدریس:
مقطع

محل تدریس

عنوان درس
مدیریت سازمانهای پیچیده

كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

دانشگاه عالمه طباطبایی و علم و صنعت

مدیریت تحول

كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دانشگاه عالمه طباطبایی

مهارتهای عمومی مدیریت

كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

دانشگاه عالمه طباطبایی و علم و صنعت

مدیریت استراتژیک

كارشناسی مدیریت بازرگانی

استراتژی بازاریابی

كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
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دانشكده صنایع ایران
دانشگاه علم و صنعت و سازمان مدیریت

صنعتی
تحقیقات بازاریابی

دانشگاه علم و صنعت ایران و TBS

كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
و MBA

مسائل جاری مدیریت اجرایی

كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

دانشگاه عالمه طباطبایی و ماهان و GBA

و DBA
مدیریت بهره وری

كارشناسی مدیریت بازرگانی

دانشگاه عالمه طباطبایی

مبانی مدیریت منابع انسانی

كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

دانشگاه عالمه طباطبایی

بازاریابی بین الملل

 MBAو كارشناسی مدیریت

دانشگاه عالمه طباطبایی و خواجه نصیر

بازرگانی
دانشگاه عالمه طباطبایی

بازاریابی صنعتی

كارشناسی ارشد و دكتری

بازاریابی پیشرفته

DBA

دانشگاه تهران

استراتژی بازاریابی

DBA

دانشگاه تهران

رفتار مصرف كننده

MBA

مشاوران TBS ،و دانشگاه عالمه

سمينارهای آموزشي:
محل ارائه

موضوع
بازاریابی استراتژیک

دانشگاه تهران و فروشگاه های زنجیره ای شهروند

مهندسی فروش

سازمان اتكاء و فروشگاه رفاه

مدیریت بازاریابی و خرید

مركز مطالعات لجستیک

فنون و روشهای مذاكرات تجاری

در سازمان اتكاء  ،سازمان عمران بنیاد مستضعفان  ،قرارگاه خاتم ،
دانشگاه تهران  ،صنایع شیر پگاه  ،دوره  MBAمؤسسه ماهان

مدیریت زمان

در بنیاد مستضعفان ،صنایع حدید  ،شركت معادن زغال سنگ البرز
مركزی و شركت ساپكو ،شركت ایران خودرو

اصول و مبانی سرپرستی

گروه بهمن  ،سیناكاشی  ،شركت زامیاد

مدیریت تغییر

شركت مزدا یدك  ،سازمان عمران بنیاد مستضعفان  ،سازمان
مدیریت و برنامهریزی

مدیریت بحران

مركز مطالعات لجستیک و مركز آموزش بازرگانی

مدیریت جلسات

شركت مزدا یدك  ،گروه بهمن

مدیریت كاركنان

بانک سامان

مدیریت تعارضات

در بانک صادرات

بازاریابی  ،مشتری مداری و CRM

مركز آموزش سازمان فروش ایران خودرو (21سمینار)

مهندسی فكر

بانک پارسیان (1سمینار)
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آداب تجاری

مركز آموزش بازرگانی و كنفرانس خرید

بهبود رضایت مشتری و CRM

كنفرانس مدیران كیفیت

ارتباطات بازاریابی از  Aتا Z

سمینار تخصصی ارتباطات بازاریابی (انجمن علمی بازاریابی)

استراتژی های خرید و تداركات

كنفرانس خرید و تداركات

 13فرمان در رفتار مصرف كننده

كنفرانس بازاریابی

استراتژی های فروش

سمینار تخصصی فروش (انجمن علمی بازاریابی)

استراتژی بازاریابی

كنفرانس بازاریابی و دوره های  MBAو DBA

مدیریت ارتباط با مشتری و CRM

مركز آموزش بانک ملت

هشت ضلعی مهندسی برند

كنفرانس بین المللی استراتژی برند

مثلث فروش

كنفرانس مدیریت پیشرفته و دوره های  MBAو DBA

الگوی انسان مبارز

دوره های  MBAو DBA

بازاریابی شخصی

كنفرانس بین المللی استراتژی برند

بازاریابی خالق و برندینگ

كنفرانس بین المللی استراتژی برند

آسیب شناسی شركتهای توزیع و پخش

كنفرانس توزیع و پخش

مثلث مشاوره در كسب و كار و بازاریابی

GBA

مشتری مداری و CRM

گروه شركتهای شاتل  ،مؤسسه علوم و فنون كیش

مهارتهای ارتباط مؤثر

گروه شركتهای شاتل  ،مؤسسه مطالعات منابع انسانی

مهارتهای مدیریت حرفه ای (مدیریت

گروه شركتهای شاتل  ،مؤسسه مطالعات منابع انسانی

زمان ،مدیریت استرس و ) ...
سوابق اجرایي و فعاليتها :
سازمان یا شركت

سمت
معاون بهینه سازی  ،نظارت و ارزیابی

مؤسسه علوم و فنون كیش

مدیركل دفتر آمار و اطالعات

وزارت بازرگانی

مشاور معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل

شركت مادر تخصصی بازرگانی دولتی

دستیار مدیرعامل

شركت مادر تخصصی مالی و سرمایه
گذاری سینا

نایب رئیس هیئت مدیره

شركت تجارت همراه سینا

مدیر گروه مطالعات بازاریابی و تحقیقات بازار

مؤسسه پژوهشهای بازرگانی

مشاور مدیر عامل

مركز آموزش بازرگانی

عضو هیئت مدیره

انجمن علمی بازاریابی ایران

عضو هیئت مدیره و رئیس

انجمن علمی بازاریابی ایران
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عضو هیئت مدیره

انجمن لجستیک ایران

مدیر پروژه بررسی وضعیت موجود خدمات پس از فروش خودروهای

مركز توسعه مدیریت

مزدا در ایران
مشاور مدیر عامل

مركز آموزش بازرگانی

مشاور در معاونت منابع انسانی و تشكیالت و روشها

سازمان توانیر

كارشناس ارشد و ناظر پروژه

مدیریت برنامه ریزی بنیاد مستضعفان

رئیس هیئت مدیرة

شركت استارالیت

مشاور مدیر عامل

شركت استارالیت

حسابرس

سازمان حسابرسی وزارت دفاع

تحقيقات كاربردی:
موضوع
بررسی وضعیت موجود خدمات پس از فروش خودروهای مزدا در ایران
بررسی الگوی كارآمد بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران
تعیین روشهای موثر واگذاری بخشی از امور وزارت جهادسازندگی به بخش غیر دولتی
مطالعه بازار خدمات مهندسی  ،تأمین و ساخت در صنایع معدنی ایران (به سفارش شركت فالق صنعت)
مطالعه بازار مهندسی  ،تأمین و ساخت در صنعت نفت  ،گاز و پتروشیمی ایران (به سفارش شركت فالق صنعت)
بازنگری برنامه ریزی استراتژیک مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
آسیب شناسی سازمانی معاونت مالی و اداری وزارت بازرگانی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود آن
بررسی موانع موجود در بهبود و ارتقای كیفی و كمی تعاونی های مرز نشین (به سفارش وزارت تعاون)
تبیین جایگاه بازارچه های مرزی در اقتصاد و ضریب امنیت مناطق مرزی (به سفارش وزارت كشور)
راهنمایي و مشاوره پایان نامه ها:
موضوع
بررسی موانع و مشكالت استقرار بانكداری الكترونیک در بانک كشاورزی
رابطة مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی كاركنان در اداره كل امور مالیاتی غرب تهران از دیدگاه
كاركنان
آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش خدمات مالی و شیوه بهبود آن از دیدگاه خبرگان شركتهای
سرمایهگذاری
ارزیابی عملكرد بانک كارآفرین با استفاده از الگوی كارت امتیاز متوازن
عوامل مؤثر بر خلق مدیریت دانش در سازمان
رابطه رضایت شغلی و رفتارشهروندی سازمانی كاركنان وزارت كشور
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رابطه معنویت كاری با فرسودگی شغلی كاركنان
آسیب شناسی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با استفاده از مدل EFQM
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
رابطه رهبری تحول آفرین و خالقیت و نوآوری سازمانی در شركتهای خصوصی بیمه
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
اولویت بندی برنامه های تحول سازمانی در سازمان های كوچک و متوسط
تماس :
همراه

09123163990

ایمیل

vahid.nasehifar1@gmail.com

وب سایت
تلگرام

www.vnemba.ir
@vnpm4
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