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)University of Bordeaux( از دانشگاه بوردو فرانسه )DEA( کارشناسی ارشد پژوهش در علوم مدیریتی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی )MBA( با گرایش بازاریابی از سازمان مدیریت صنعتی

کارشناس ارشد فلسفه از دانشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی ) انجمن حکمت و فلسفه(

کارشناس ارشد مهندس عمران از دانشگاه تربیت مدرس تهران 

کارشناس مهندس مکانیک از دانشگاه علم و صنعت تهران



مدیر بازاریابی و امور مشتریان سازمان مدیریت صنعتي
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتي

رئیس هیات مدیره دانش آموختگان سازمان مدیریت صنعتی
عضو کمیته علمی برند ایران )در سازمان توسعه تجارت ایران(

عضو کمیسیون ارزش گذاری برند سازمان استاندارد ایران
عضو کمیته علمی تخصصی تبلیغات دانشگاه جامع علمی و کاربردی
دبیر کمیته برند کار گروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ریاست اتاق فکر و دبیرخانه کمیسیون تبلیغات وزارت صنعت، معدن، تجارت
سخنران برتر در همایش بین المللی تجارت جهانی سازمان های همکاری های اسالمی

پنجمین سخنران برتر در میان صد متفکر برتر بازاریابی و برند سال 2010 در اللوند فرانسه
عضو هیات علمی سامانه ملی تدارکات صنعتی ساختمان کشور

مدیر علمی طرح ملی ارزیابی برندهای ایرانی )تحت نظارت مرکز توسعه تجارت ایران(
نماینده علمی ایران در چهارمین و پنجمین و ششمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی 

   سازمان همکاری های اسالمی در سالهای )2013 - 2014 – 2015(
سخنران منتخب بخش علمی و اقتصادی در چهار، پنج و ششمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی 

   سازمان همکاری های اسالمی در سالهای )2013 - 2014 – 2015(
سردبیر فصلنامه برند )مجله تخصصی در زمینه برند در ایران(

سمت ها و فعالیتهای پیشین  
)تخصصی/ علمی(



عضو هیات تحریریه مجله اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران
عضو کمیته داوران آثار برتر تبلیغاتی سال 1394 ایران

 IMBC دبیر علمی و عضو موسس کنفرانس
Journal of Retailing and Consumer Services عضو هیات داوران ژورنال تخصصی

عضو شورای عالی سردبیری نشریه مدیریت بازاریابی و تبلیغات
دبیرعلمی و بنیانگذار کنفرانس فناوری برندسازی

داور مقاالت علمی و پژوهشی نشریات ISI  مجموعه ی Elsevier در ایران
مدیر علمی گروه هشت )گروه علمی/ پژوهشی(

عضو شورای سیاست گذاری و هیات علمی شرکت پژوهشی رهیافت
مدیر علمی مجموعه نشست های برنامه درنگ

مشاور برندینگ و بازاریابی بیش از250 سازمان دولتی  و شرکت  خصوصی در بخش های مختلف 
صنعتی و خدماتی و . . .



»BrandTech« مدیر گروه فناوری برندسازی برندتِک

ریاست هیئت علمی » آکادمی برند ایران«

مدیر علمی پلتفرم آموزش مهارت های کاربردی کسب وکار » برند گان«

عضو شورای برنامه ریزی دروس » دانشگاه جامع علمی کاربردی«

عضو هیئت علمی دانشگاه معماری و هنر پارس

دبیر شورای عالی برند دانشگاه معماری و هنر پارس

مدیر علمی مجموعه نشست  های تخصصی » سینما برند«

عضو هیئت علمی آکادمی » ساخت مان«

 عضو شورای سیاست گذاری ماهنامه ضربان اقتصاد

مشاور عالی برندینگ انجمن فرانچایز ایران

مناصب فعلی  )تخصصی/ علمی(





سخنران و عضو موسس هیات علمی کنفرانس برند )1384( 	
عضو هیات داوران کنفرانس تخصصی شیوه های نوین تبلیغات، تهران )آذرماه 1385( 	
داوران کنفرانس تخصصی شیوه های نوین تبلیغات، تهران )آذرماه 1385( 	
سخنران و عضو کمیته علمی در مسیر پیوستن به سازمان جهانی تجارت، تهران )تیرماه 1385( 	
سخنران و عضو موسس هیات علمی کنفرانس برند، تهران )آذرماه 1385( 	
سخنران کنفرانس بین المللی اخالق حرفه ای )پاییز 1386( 	
عضو شورای سیاست گذاری و هیات علمی و سخنران کنفرانس برند، تهران )دی ماه 1386( 	
دبیر علمی و عضو موسس شورای سیاست گذاری کنفرانس خرده فروشی 	
عضو شورای سیاست گذاری و هیات علمی سمینار تکنیک های نوین تبلیغات خالق و مهندسی تبلیغات، تهران )تیرماه 1387( 	
عضو شورای سیاست گذاری و هیات علمی نخستین دوره ی آموزشی مهندسی تبلیغات خالق، اصفهان )مهرماه 1387( 	
عضو موسس شورای سیاست گذاری کنفرانس برند، تهران )آبان 1387( 	
عضو هیات علمي و سخنران کنفرانـس بین المللـی مدیریت بهـره وری و کیفیـت در نگرش جهـانی شدن، )بهمن ماه 1387( 	
سخنران سومین همایش نرم افزارهاي سازماني و دولت الکترونیک، جزیره قشم )بهمن ماه 1387( 	
رئیس گروه داوران دومین جشنواره ملی حرکت، ویژه انجمن های علمی دانشجویی، تهران )اردیبهشت 1388( 	
عضو شورای سیاست گذاری و سخنران چهارمین کنفرانس برند، تهران )آبان ماه 1388( 	
عضو پنل تخصصی مدیریت کیفیت و جهانی شدن برندها و سخنران دومین کنفرانـس بین المللـی مدیریت بهـره وری  	

و کیفیـت در نگرش جهـانی شدن، تهران )آذرماه 1388(
سخنران و عضو شورای سیاست گذاری و هیات علمی کنفرانس مهندسی تبلیغات، تهران )دی ماه 1388( 	

سوابق علمی / پژوهشی / تخصصی



سخنران اولین نمایشگاه فرصت هاي سرمایه گذاري در صنعت فرودگاهي و هوانوردي ایران، تهران )دی ماه 1388( 	
سخنران و عضو شورای سیاست گذاری و هیات علمی اولین سمینار جایگاه سازی برند، تهران )اسفندماه 1388( 	
عضو هیات داوران چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، تهران )اسفندماه 1388( 	
سخنران و عضو موسس هیات علمی همایش علمی MBA، تهران )اسفندماه 1389( 	  
سخنران بیست و ششمین کنگره رادیولوژی ایران، تهران )اردیبهشت ماه 1389( 	
سخنران کلیدی کنفرانس مدیریت استراتژیک ، تهران )شهریورماه 1389( 	
سخنران اولین سمینار صادرات فرش دستباف ایران، تهران )مهرماه 1389( 	
عضو ارشد و موسس هیات علمی کنفرانس برند پنج، تهران )آذرماه 1389( 	
عضو ارشد و موسس شورای سیاست گذاری و دبیر هیات علمی کنفرانس IMBC، تهران )دی ماه 1389( 	
سخنران، عضو موسس و عضو هیات علمی کنفرانس رضایت مشتریان، تهران )اسفندماه 1389( 	
سخنران و عضو موسس هیات علمی همایش علمی MBA، تهران )اسفندماه 1389( 	
سخنران و عضو کمیته تخصصی نخستین همایش مد و پوشاک ایرانی -  اسالمی، تهران )اسفندماه 1389( 	
سخنران و عضو کمیته تخصصی نخستین همایش پوشاک فجر 1، تهران )اسفندماه 1389( 	
سخنران کلیدی همایش نوابغ فروش، تهران )اردیبهشت ماه 1390( 	
عضو موسس شورای سیاست گذاری و دبیر علمی همایش برندهای تند مصرف، تهران )خردادماه 1390( 	
سخنران کلیدی همایش مدیران اجرایی )EMBA( ، تهران )تیرماه 1390( 	
دبیر کمیته برند و عضو کمیته تخصصی همایش مد و مانتو 1، تهران )آبان ماه 1390( 	
دبیر کمیته برند و عضو کمیته تخصصی پوشاک فجر 2، تهران )آبان ماه 1390( 	
سخنران و عضو شورای سیاست گذاری و هیات علمی دومین سمینار جایگاه سازی برند، تهران )آبان ماه 1390( 	
سخنران کلیدی همایش برندهای )B2B  Branding( ، تهران )مهرماه 1390( 	
سخنران کلیدی همایش علوم نافع، تهران )آذرماه 1390( 	
دبیر علمی و عضو موسس هیات علمی دومین کنفرانس IMBC، تهران )دی ماه 1390( 	
موسس شورای سیاست گذاری و دبیر علمی کنفرانس فناوری های برندسازی )BrandTech( ، تهران )بهمن ماه 1390( 	
موسس هیات علمی و دبیر کمیته ارتباط با صنعت ششمین کنفرانس بین المللی برند، تهران )بهمن ماه 1390( 	
سخنران اختتامیه همایش خانه مدیران، تهران )اسفندماه 1390( 	
موسس شورای سیاست گذاری و دبیر علمی دومین کنفرانس برندهای تندمصرف )FMCG( ، تهران )خردادماه 1391( 	
سخنران کلیدی همایش برند برتر افتخار ملی، تهران )تیرماه 1391( 	
سخنران کلیدی همایش قطارهای پرسرعت، تهران )شهریورماه 1391( 	
سخنران کلیدی سومین همایش مدیریت اجرایی )EMBA( ، تهران )مهرماه 1391( 	
دبیر کمیته برند و عضو کمیته تخصصی همایش مد و مانتو 2، تهران )آبان ماه 1391( 	
سخنران کلیدی همایش مدیران شهرداری کشور با موضوع برندسازی شهری، تهران )آبان ماه 1391( 	
سخنران کلیدی و عضو هیات علمی کنفرانس باشگاه مشتریان، تهران )آذرماه 1391( 	
رئیس شورای سیاست گذاری همایش باشگاه مشتریان، تهران )آذرماه 1391( 	
رئیس هیات علمی و سخنران کلیدی سومین کنفرانس IMBC ، تهران )دی ماه 1391( 	
رئیس هیات علمی و سخنران کلیدی دومین کنفرانس فناوری برندسازی در مراکز تجاری BrandTech، )بهمن-ماه 1391( 	
سخنران کلیدی سومین سمینار جایگاه سازی برند با همکاری انجمن صنفی چرم مصنوعی ایران، تهران )بهمن ماه 1391( 	
سخنران کلیدی همایش رضایت مندی مشتریان، تهران )اسفندماه 1391( 	
سخنران افتتاحیه همایش خانه مدیران، تهران )فروردین ماه 1392( 	
سخنران همایش مد و پوشاک دانشگاه شریعتی، تهران )اردیبهشت ماه 1392( 	
سخنران کلیدی همایش مدیریت اقتصاد و سرمایه در دوران رکود، تهران )اردیبهشت ماه 1392( 	
سخنران کلیدی سومین همایش ملی کفش ایران، تهران )خردادماه 1392( 	
دبیرعلمی و سخنران شیوه های برندسازی در مجتمع های مسکونی، تبریز )تیرماه 1392( 	
عضو هیات علمی و سخنران کلیدی سومین همایش بین المللی بازاریابی و برندسازی اینترنتی، تهران )مردادماه 1392( 	
سخنران کلیدی سمینار تخصصی معماری برند ویژه هلدینگ صبا جهاد، تهران )شهریورماه 1392( 	
سخنران کلیدی همایش ملی معماری و طراحی داخلی، تهران )مهرماه 1392( 	



دبیرعلمی سومین همایش برندسازی مراکز تجاری پروژه اطلس، مشهد )آبان ماه 1392( 	
سخنران کلیدی همایش Pre MBA، تهران )آبان ماه 1392( 	
سخنران کلیدی همایش فروش به زبان آدمیزاد، تهران )آبان ماه 1392( 	
سخنران کلیدی همایش نوابغ فروش، تهران )آذرماه 1392( 	
دبیرعلمی همایش مشاغل پرریسک، تهران )آذرماه 1392( 	
سخنران سمینار مدیریت سرمایه گذاری دارایی های نامشهود موسسه آموزشی سفیر، تهران )آذرماه 1392( 	
سخنران کلیدی همایش برندسازی حوزه خدمات، تهران )آذرماه 1392( 	
سخنران کلیدی در همایش استراتژی های نوین بازاریابی و فروش – بزرگان فروش، تهران )بهمن ماه 1392( 	
سخنران سمینار تفکر استراتژیک ویژه مدیران ماشین سازی ایران، تهران )بهمن ماه 1392( 	
سخنران کلیدی در همایش مهندسی فروش، جزیره کیش )بهمن ماه 1392( 	
سخنران کلیدی دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی، تهران )بهمن ماه 1392( 	
سخنران کلیدی چهارمین همایش ملی مدیریت برتر، تهران )اسفندماه 1392( 	
سخنران کلیدی سمینار مدیریت فرآیند فروش )قیف فروش( ، تهران )اسفندماه 1392( 	
سخنران کلیدی سمینار مسئولیت های اجتماعی مدیران و برندسازی ثمن )NGO Branding( سازمان مطالعات بهروری و  	

مدیریت منابع انسانی، تهران )اردیبهشت ماه 1393(
سخنران کلیدی سمینار معماری برند و استراتژی برندهای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، تهران )اردیبهشت 1393( 	
عضو هیات علمی و سخنران کنفرانس توسعه تکنولوژی و فناوری های نوین  برندسازی محصوالت HighTech، تهران  	

)خردادماه 1393(
سخنران کلیدی سمینار برندسازی، نوآوری و فروش حرفه ای، مشهد )خردادماه 1393( 	
سخنران کلیدی کنفرانس مد و فشن در صنعت چرم، مشهد )خرداد 1393( 	
سمینار بخش بندی بازار ویژه مدیران موسسه زبان سفیر، تهران )خردادماه 1393( 	
سخنران کلیدی سمینار استانداردهای آموزشی پلی به سوی پیشرفت و خالقیت سازمان های یادگیرنده،  )خردادماه  	

)1393
سخنران کلیدی همایش تکنیک های نوین برندسازی و مشتری مداری در صنعت غذا، مشهد )خردادماه 1393( 	
دبیر علمی، عضو شورای سیاست گذاری و سخنران سومین کنفرانس برندهای تندمصرف، تهران )تیرماه 1393( 	
سخنران کلیدی سمینار برندهای برتر و اقتصاد برند )تیرماه 1393( 	



سخنران همایش مدیریت استراتژیک )Teleconference(، تبریز )مردادماه 1393( 	
دبیر علمی و سخنران سمینار استراتژی نامگذاری برند و شیوه های حقوقی ثبت برند، تهران )مهردادماه 1393( 	
عضو هیات علمی و سخنران سمینار تجارت جهانی و تولیدکنندگان اسالمی، تهران )شهریورماه 1393( 	
دبیر علمی و سخنران سمینار تکنیک های تدوین شعار تبلیغاتی و شیوه های علمی تنظیم شعارسازمانی، تهران )دی¬ماه  	

)1393
سخنران کلیدی چهارمین کنفرانس بازاریابی،فروش و مدیریت کسب و کار، تهران )اسفندماه 1393( 	
دبیر علمی و سخنران کلیدی نهمین کنفرانس برند، تهران )اسفندماه 1393( 	
سخنران کلیدی اولین کنفرانس برند پایدار با رویکرد اجتماعی بنگاه های اقتصادی، تهران )اردیبهشت ماه 1394( 	
سخنران همایش فروشندگان شرکت تایرسازی ایران یاسا، تهران )اردیبهشت ماه 1394( 	
سخنران سمینار برندسازی در صنعت نساجی، تهران اتاق بازرگانی )خردادماه 1394( 	
عضو هیات علمی و سخنران سمینار مدیریت تبلیغات، تهران )خردادماه 1394( 	
سخنران همایش برندینگ با رویکرد رفتار مصرف کننده، تهران )مردادماه 1394( 	
سخنران سمینار برند مد، تهران )مهرماه 1394( 	
سخنران سمینار رفتارشناسی در کسب و کار، تهران )شهریورماه 1394( 	
سخنران جشنواره قهوه ایران به مناسبت روز گردشگری، تهران )مهرماه 1394( 	
سخنران همایش تقدیر از برندهای برتر مراکز تجاری، تهران )مهرماه 1394( 	
	 )2015 October( سخنران برتر  ششمین کنفرانس همکاری های اسالمی سال 2015، مالزی
سخنران همایش بازاریابی و تبلیغات، تهران )آبان ماه 1394( 	
سخنران سمینار نشانه شناختی برند - تحلیل خوشه های نشانه شناختی، تهران )دی ماه 1394( 	
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کنفرانس بین المللی  مدیریت بهر ه وري و کیفیت در نگرش جهاني شدن، تهران، ایران.
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ــوزه  	 ــن ح ــاي مزم ــتان 1390(، »چالش ه ــگار )تابس ــزی، ن ــهریار و تبری ــفیعي، ش ش
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شــفیعی، شهریار)اردیبهشــت1396(،«برند بایــد بــه مــردم خدمــت کنــد«،  	
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ــر تحریــم، ص7 براب
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