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مختصري از سوابق
 پژوهشگر ،مدرس و مشاور مدیریت
 رئيس اداره توزیع و فروش سازمان مدیریت صنعتي
 عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
 مدیر علمي دوره مدیریت بازرگاني در سازمان مدیریت صنعتي
 نویسنده و مترجم  3کتاب تخصصي و ده ها مقاله و مطلب علمي در نشریات تخصصي
 ارائه دهنده مقاالت و کارگاه هاي آموزشي متعدد در کنفرانسهاي ملي و بين المللي
 کارشناس بازاریابي برنامه هاي مختلف رادیویي (رادیو تجارت ،رادیو اقتصاد ،رادیو جوان ،رادیو ایران و )...
 پژوهشگر برگزیده حوزه تبليغات در سال  0331به انتخاب اداره کل تبليغات و اطالع رسااني وزارت ارشااد
اسالمي
 مجري و کارشناس برنامه رادیویي پایش (گفتگو با مدیران شرکتهاي برتر ایران)
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سوابق تحصيلي
 فارغ التحصيل دوره عالي مشاوره مدیریت (سازمان مدیریت صنعتی)
 کارشناس ارشد مدیریت و برنامهریزي فرهنگي (دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات)
 کارشناس مدیریت بازرگاني (دانشگاه شهید بهشتی)
 دانش آموخته دوره نگرش اقتصادي  -اجتماعي به مدیریت (موسسه  ISEORفرانسه باا مكااا د دانشاگاه نیاون
فرانسه)
 دانش آموخته دوره تربيت مدرسان مدیریت تكنولوژي (سازمان بین انكللی )Unido
 دانش آموخته دوره مدیریت استراتژیك پروژه (سازمان مدیریت صنعتی با مكاا د موسسه  CAITكانادا)
 دانش آموخته دوره قيمت گذاري در کالس جهاني (موسسه بین انكللی )Solution Pricing
 دانش آموخته دوره آموزشي جایزه کيفيت براي مروجين (سازمان بهره و د آسیا  APOد باناوك)
 و ...

سوابق آموزشي و پژوهشي
 پژومشگر برگزیده حوزه تبلیغات د سال  0931به انتخاب ادا ه كل تبلیغات و اطالع سانی وزا ت ا شاد اسالمی
 كا شناس بازا یابی و مدیریت كسب وكا برنامه ماد مختلف ادیو تجا ت و ادیو جوان از جكله برناماه پاژواكب برناماه
ونقب برنامه كنااشب برنامه فروشگامهاد زنجیره ادب برنامه نكودا و ( ...بیش از  01برنامه)
 عضو شو اد علكی دو ه ماد كا بردد مدیریت د سازمان مدیریت صنعتی
 عضو ككیته داو د سومین كنفرانس بین انكللی مدیریت بازا یابی
 عضو ككیته علكی اونین كنفرانس برندماد تند مصرف
 عضو ككیته علكی چها مین مكایش صنعت تبلیغات ایران
 عضو ككیته علكی اونین مكایش بازا یابی و برندسازد د صنعت دا و و سالمت
 عضو ككیته علكی چها مین كنفرانس بازا یابی خدمات بانای


عضو انجكن مشاو ان مدیریت ایران

 عضو ككیته علكی اونین كنفرانس ملی پژومشهاد كا بردد د مدیریتب اقتصادب حسابدا د و علوم تربیتی
 عضو میات داو ان نخستین جشنوا ه ملی تبلیغات


مدیر وب سایت تخصصی چها اه تبلیغات ()advercross.com

 مدیر علكی دو ه كا بردد مدیریت باز گانی د سازمان مدیریت صنعتی
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تد یس دو ه ماد آموزشی مختلف از جكله دو ه ماد زیر د مراكز مختلاف آماوزش عاانی از جكلاه ساازمان مادیریت صانعتیب
موسسه آموزشهاد باز گانیب دانشگاه كا آفرینی دانشگاه تهرانب مركز شد و كا آفرینی دانشگاه امیر كبیارب آكاادمی تاوف ایاران-
آنكانب موسسه آموزش عانی آزاد مامانب موسسه آموزش عانی آزاد بهاا ب موسساه TMBAب مركاز توساعه كساب و كاا ب موسساه
مشاو انب آموزشااه بازا سازانب آكادمی برند ایران و ...
 oدو ه اصول بازا یابی و مدیریت بازا
 oدو ه اصول طراحی و تدوین برنامه بازا یابی ()Marketing Plan
 oدو ه مهندسی فروش و فروش حضو د
 oدو ه مدیریت امو فروش و فروشندگی حرفه اد
 oدو ه اصول و مبانی تدوین طرح كسب و كا ()Business Plan
 oدو ه قیكت گذا د و مدیریت بر قیكت
 oدو ه اصول و فنون تبلیغات تجا د
 oدو ه مدیریت تبلیغات اینترنتی
 oدو ه ا تباطات یاپا چه بازا یابی ()IMC
 oدو ه مدیریت ا تباط با مشترد ()CRM
 oدو ه فرصت یابی د بازا
 oدو ه مدیریت استراتژیك برند
 oدو ه مشترد مدا د و استراتژیهاد وفادا سازد
 oدو ه اصول و فنون مذاكره
 oو ...

 مشا كت د پروژه ماد متعدد پژومشیب مشاو ه اد و آموزشی د سازمانهاد دونتی و خصوصی متعادد از جكلاه وزا ت
اه و ترابردب سازمان امدا د و حكل و نقل جاده ادب سازمان بنااد و كشاتیرانیب ساازمان تاامین اجتكااعیب صاندو
حكایت و بازنشستگی آینده سازب شركت سرمایه گذا د مسانب شركت پژومش و توسعه نااجیب نیروگااه اتكای بوشاهرب
پتروشیكی بوعلیب شركت پلیكر آ یا ساسولب گروه صنعتی سایپاب گروه صنعتی انتخاب (اسنواب دووب حایر)ب شاركت تهیاه
و توزیع قطعات و نوازم یدكی ایران خود و (ایساكو)ب ماشینسازد ا اكب یخته گرد تراكتو سازد تبریزب شركت خدمات
یلی گسترش ()RTIب بانك صاد ات ایرانب بانك سامانب بانك ملی ایرانب بانك گردشگردب باناك پا سایانب بیكاه معلا ب
بیكه شهرب شركت پخش ازدب شركت پخش سها ماللب شاركت دژپاادب شاركت پایساازب توساعه پساتهاد فشاا قاود
پا سیانب شركت فونكنب شركت زگاز كاشانب صنایع فلزد مازندب شركت فرگوسنب شركت بین انكللی ونند برگرب گاروه
صنعتی آ تاب شركت پا س تلفن كا ب شركت الیز ب بستنی و نبنیات میهنب شركت پگاه آذ بایجان شرقیب صانایع ذاذایی
پیكانب شركت تجا ت بین انكلل م وطاب شركت پیام پردازب شركت خدمات انفو ماتیكب شركت گرادب شركت مهندسای
صنعتی دمیرچیب پیك برترب نكایندگی Asusب شركت شیكا فیل ب شركت آ یا ایدهب باشگاه گردشاگرد ایرانیاانب شاركت
پیشتاز طبب شركت مبین آزما طبب گروه فن آو ان آ یسب تجهیزات و زشی ا كید مهرب شاركت گادا توساعهب شاركت
خدمات موبایل منكا ()beepب شركت پا س آژیراكب موندینگ گسترش پایا صنعت سینا (جنارال اساتیلب ایاران تاایرب
كاشی ایرانا و)...ب شركت كیكیاگران نیاب شركت پادیاوب كلینیك تخصصی شنهاد نقاره ادب شاركت كیاماا نیبالب شاركت
سنجش افزا آسیاب شركت پرسو اناترونیكب شركت معدنی و صنعتی گل گهارب فارش پااتریسب شاركت تاالش صانعت
كا آفرینب شركت كیكیا سوشاب گروه پاترونب شركت نیك پویان پرمانب شاركت ساازیباب شاركت نیاك پخاش پرگااسب
شركت آساگوندب شركت باز گانی گرامب شركت پروشات خود ود شر ب تجهیزات چش پزشای بامرمهد و ...
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تاليف و ترجمه كتاب


ترجمه کتاب چگونه تبليغات موفق بسازیم؟ ()0331



ترجمه کتاب ابزارهاي مدیریتي ()0333



تاليف کتاب مدیریت تبليغات اینترنتي ()0333



تاليف کتاب بازاندیشي فروش (د دست تهیه)

مقاالت


نگارش بخش چهارراه تبليغات (از شكا ه  00تا  03مجله دانش تبلیغات)



نگارش بخش کلينيك بازاریابي و تبليغات (از شكا ه  063تا  071مامنامه تدبیر)
 oتحقیقات بازا یابی (( )Marketing Researchشكا ه )063
 oطرح بازا یابی (( )Marketing Planشكا ه )071
 oطرح و برنامه تبلیغات (( )Plan Advertisingشكا ه )070
 oمدیریت ا تباط با مشترد (( )CRMشكا ه )077
 oمدیریت بر نام تجا د (( )Brand Managementشكا ه )079
o

فتا مصرف كننده (( )Consumer Behaviorشكا ه )077

 oبخش بندد بازا (( )Market Segmentationشكا ه )070
 oمدیریت فروش (( )Sale Managementشكا ه )076
 oمكیزد بازا یابی (( )Marketing Auditشكا ه )077
 oقیكت گذا د و مدیریت بر قیكت (( )Pricingشكا ه )071


اقتدار ایده ها (مامنامه گزیده مدیریت شكا ه )97



سرنخ گمشده تبليغات (مامنامه تدبیر شكا ه )067



تبليغات به چه قيمتي ؟! ( وزنامه سرمایه مو خ )77/1/0910



اینترنت ابزاري کارآمد در خدمت تبليغات (مجله دانش تبلیغات شكا ه )01



استراتژي هاي ملموس سازي در تبليغات خدمات (فصلنامه مهندسی تبلیغات شكا ه )0



چرا تبليغات؟ ( وزنامه سرمایه مو خ )77/0/0916



مدیریت کانالهاي توزیع (مامنامه تدبیر شكا ه )073



روشهاي بودجه بندي فعاليتهاي تبليغاتي (فصلنامه توسعه مهندسی بازا ب شكا ه )7



چگونه مخاطبان تبليغ خود را انتخاب کنيم؟ (نشریه بین انكللی مهندسی تبلیغاتب شكا ه 9ب)7



مراحل توليد یك تيزر تلویزیوني ( وزنامه سرمایه مو خ )77/7/0916



هفت قانون طالیي مذاکرات فروش (فصلنامه توسعه مهندسی بازا ب شكا ه )6



هدفگذاري و تدوین استراتژي تبليغات (مامنامه مدیریت بازا یابی و تبلیغاتب شكا ه )3



ده اشتباه بزرگ در تبليغات اینترنتي (مامنامه مدیریت بازا یابی و تبلیغاتب شكا ه )07



بررسي صنعت مشاوره مدیریت (مامنامه تدبیرب شكا ه )791



و ...
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حضور در كنفرانسها و همايشها


سومين کنفرانس بين المللي مدیریت (مقانه تبلیغات اینترنتی د ایران؛ تنگناما و اماا ما) {تهرانب سانن اجالس سران}



دومين کنفرانس بينالمللي مدیریت و فناوري اطالعات و ارتباطات (مقانه مدل كسب و كا اناترونیك باراد باازا مشااو ه
مدیریت ایران) {تهرانب متل انكپیك}



اولين کنفرانس ملي مدیریت صنعتي (كا گاه وشاهاد افازایش فاروش باا ویاارد تبلیغاات) {تهارانب آمفای تتااتر وزناماه
اطالعات}



اولين کنفرانس تخصصي شيوه هاي نوین تبليغات و بازاریابي (كا گاه چانشهاد تبلیغات اینترنتی د ایران) {تهارانب ساانن
مكایشهاد ازد}



اولين گردهمایي سراسري مدیران کشور :بازانگاري مدیریت (مقانه استراتژدماد تبلیغاتی باراد خادمات) {تهارانب ساانن
اجالس سران}



چهارمين کنفرانس بينالمللي مدیریت (مقانه شناخت فرمنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون) {تهرانب سانن اجالس سران}



دومين کنفرانس بين المللي سازمانهاي پيشرو و حضور در فضاي تجارت جهاني (كا گاه چگونه یاك طارح تجاا د موفاق
طراحی و تدوین كنی ؟) {تهرانب مركز مكایشهاد بین انكللی صدا و سیكا}



چهارمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي (مو د كاود تیز ماد تجا د موفق) {تهرانب مركز مكایشهاد بین انكللی صادا و
سیكا}



نخستين جشنواره فيلم  :11ویژه تلویزیونهاي شهري (كا گاه ساخت تیز ماد اثربخش) {اصفهانب تاال منر}



اولين سمينار بازاریابي ،تبليغات و روابط عمومي (كا گاه مدیریت تبلیغات اینترنتی) {تهرانب دانشاده صدا و سیكا}



سومين کنفرانس بين المللي بازاریابي (كا گاه استراتژد ماد تبلیغاتی براد خدمات) {تهرانب سانن مكایش ماد ازد}



اولين کنفرانس ملي مهندسي تبليغات (كا گاه تبلیغات د سانهماد اجتكاعی) {تهرانب متل انكپیك}



کنفرانس ارتباطات یكپارچه بازاریابي و برند (( )IMBCاستراژیهاد طراحی پیام د { )IMCتهرانب متل انكپیك}



اولين کنفرانس ساالنه تبليغات و فروش (تبلیغات و فروش اینترنتی) {تهرانب مركز مكایشهاد معاونت برنامه یازد و نااا ت
امبردد یاست جكهو د}



کنفرانس برندهاي تند مصرف (استراتژیهاد پیام د بازا كاالماد تندمصرف) { نكایشگاه بین انكللی تهران}



پنجمين کنفرانس بين المللي مدیریت بازاریابي (حركت به سود بازا یاد علكی) { تهرانب سانن مكایشهاد ازد}



اولين همایش انجمن مدیران ایران (طراحی ككپین تبلیغاتی) { تهرانب سانن مركز آموزش سازمان مدیریت صنعتی}



همایش خانه مدیران (سالمت سنجی واحد فروش) { تهرانب سانن مركز آموزش سازمان مدیریت صنعتی}



چهارمين همایش صنعت تبليغات (سازوكا تاثیرگذا د تبلیغات بر ذمن مخاطبان) { تهرانب سانن متل انكپیك}



همایش برندهاي صنعتي (نقش نیروماد فروش د تقویت برند سازمانی) { تهارانب ساانن شاكا ه یاك نكایشاگاه باین انكللای
تهران}



اولين کنفرانس ارتباطات یكپارچه بازاریابي و برند برگزار شده در شيراز (( )IMBCاستراژیهاد طراحای پیاام د { )IMC
اتا باز گانی و صنایع و معادن شیراز}



دومين کنفرانس برندهاي تند مصرف (تبلیغات د جایگاه ماد خرید) { نكایشگاه بین انكللی تهران}



اولين همایش مدیریت و اقتصاد دارو (مدیریت فروش د صنعت دا و) { مركز مكایشهاد بین انكللی دانشگاه شهید بهشتی}
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همایش رضایتمندي مشتریان و مزیت رقابتي در شرایط بحران (مشترد مدا د د شرایط بحران) {ا ومیهب سانن مكایش
ادا ه كل كتابخانه ماد عكومی آذ بایجان ذربی}



دومين کنفرانس ارتباطات یكپارچه بازاریابي و برند برگزار شده در شيراز (( )IMBCبایادما و نبایادماد برناد آفرینای) {
اتا باز گانی و صنایع و معادن شیراز}



سمينار تخصصي ارتباطات و روابط عمومي نوین (مدیریت تصویر سازمانی با تاكیاد بار ذینفعاان كلیادد) { ساانن مكاایش
دانشگاه علوم پزشای قزوین}



دومين همایش برندینگ ،مشتري مداري و حضور در بازارهاي جهاني (استراتژد مااد نگهادا د و وفادا ساازد مشاتریان)
{مشهدب سانن مكایشهاد برج ساپاو}



همایش خانه مدیران (متدونوژیهاد فروش) { تهرانب سانن مركز آموزش سازمان مدیریت صنعتی}



نخستين جشنواره ملي تبليغات (كا گاه تبلیغات اینترنتی) { تهرانب مركز مكایشهاد بین انكللی صدا و سیكا}



و ...

مصاحبه ها و گفتگوها
 روزنامه سرمایه :گفتگو د مو د كتاب چگونه تبلیغات موفق بسازی ()0916
 مجله توسعه مهندسي بازار :میزگرد وابط عكومی یا تبلیغات امروزه كدامیك موثرترند؟ ()0917
 رادیو تجارت :گفتگود تلفنی د خصوص مدیریت برند ()0911
 رادیو تجارت :كا شناس برنامه پژواك د خصوص بازا یابی و تبلیغاتب  96برنامه ()0911
 روزنامه همشهري :تبلیغات نیازمند تحقیقات ()0913/6/77
 روزنامه دنياي اقتصاد :نگامی به بازا تبلیغات اینترنتی د ایران ()0913/7/7
 رادیو تجارت :كا شناس برنامه كنااش د خصوص عل مدیریت ()0913
 روزنامه همشهري :تبلیغات ابزا د سازنده یا مخرب؟ ()0931
 رادیو اقتصاد :كا شناس برنامه فروشگاه ماد زنجیره اد ()0931
 رادیو جوان :گفتگود تلفنی د خصوص چانشهاد آینده بازا یابی د برنامه نكودا ()0931
 صنعت تبليغات :مصاحبه با عنوان تبلیغات ابزا د سازنده یا مخرب؟ ()0931
 نشریه نگاه هستي :مصاحبه د خصوص بازا یابی د صنعت آ د و ماكا ونی ()0931
 رادیو جوان :گفتگود تلفنی د خصوص نقش اخال د كسب و كا ()0930
 پایگاه خبري بانكداري الكترونيك :مصاحبه با عنوان انگوماد اثربخش د تبلیغات اینترنتی خدمات بانای ()0930
 مرکز بازاریابي خدمات مالي :مصاحبه د خصوص بازا یابی خدمات بانای ()0930
 ماهنامه پنجره خالقيت :مصاحبه د خصوص بازا یاد از طریق موبایل (( )Mobile Marketingآبان )0930
 نشریه نگاه هستي :مصاحبه د خصوص مشترد مدا د (دد )0930
 ماهنامه پنجره خالقيت :مصاحبه د خصوص بازا یاد از طریق ایكیل (( )Email Marketingدد )0930
 رادیو اقتصاد :كا شناس برنامه مها تهاد اقتصادد با عنوان سیاستهاد تبلیغاتی د فروش ()0930
 رادیو ایران :كا شناس برنامه نگاه وز با موضوع تبلیغات انتخاباتی ()0937
 ماهنامه تدبير :مصاحبه د خصوص بازا یابی و فروش د دو ان بحران اقتصادد (خرداد )0937
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 شبكه  3سيما :كا شناس برنامه "ساه" د خصوص برند و برندسازد ()0937
 پایگاه بين المللي همكاري هاي خبري شيعه :مصاحبه با عنوان تونید قابتی شاه كلید بازا یابی مد ن ()0939
 روزنامه اقتصادي مدیریتي فرصت امروز :مصاحبه با عنوان فرمنگسازد سكبلیك با ككپین پا تیزانی (مهر)0937
 روزنامه اقتصادي مدیریتي فرصت امروز :مصاحبه با عنوان مخاطبان م باید سانه شوند (آذ ماه )0937
 روزنامه اقتصادي مدیریتي فرصت امروز :مصاحبه د خصوص ككپین یلداد بدون اینترنت (دیكاه )0937
 روزنامه اقتصادي مدیریتي فرصت امروز :مصاحبه د خصوص ككپین سه شنبه ماد بدون خود و (بهكن )0937
 روزنامه فرصت امروز :مصاحبه د خصوص تبلیغات محصوالت فرمنگی (خرداد )0930
 رادیو ورزش :گفتگود تلفنی د خصوص بازا یابی و زشی (خرداد )0930
 و ...

اطالعات تماس
 وب سایت شخصيwww.bakhtaei.ir :
 وبالگ تخصصيwww.advercross.com :
 ایميل سازمانيBakhtaei@imi.ir :
 ایميل شخصيbakhtaei@yahoo.com :

