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 آموزشی و علمی سوابق

 : تحصیالت

 اتمام شروع دانشگاه گرايش رشته مقطع

 1380 سينا بوعلی جامد حالت فيزيک كارشناسی 1385

 1385 طباطبايی عالمه بازاريابی بازرگانی مديريت ارشد كارشناسی 1388

 1393 اصفهان بازاريابی بازرگانی مديريت دكتری --

 : شده طی آموزشی های دوره

 تاريخ گواهينامه صدور مرجع عنوان رديف

 1389 ايران استراتژيک مديريت انجمن رقابتی مزيت كسب در استراتژيک مديريت جايگاه 1

 1390 ايران معادن و صنايع و بازرگانی اتاق بازاريابی استراتژيهای 2

 صنعتی خوشه توسعه CDA 3 و كوچک صنايع سازمان و مدرس تربيت دانشگاه

 ايران صنعتی شهركهای

1390 

 مديريت sme 4 1392 ايران صنعتی شهركهای شركت

 1393 ايران صنعتی شهركهای شركت مديريت مشاوره 5

 1394 ايران صنعتی شهركهای شركت يابی عارضه روشهای 6

 1395 صادراتی كريدور بازاريابی تحقيقات نوين ابزارهای از آشنايی 7

 1396 آريانا استراتژيک تفکر 8

 1396 آريانا متوازن ارزيابی 9

Ali_dadvand  :اينستاگرام 

 :علمی مقاالت

 :تحقيقاتی و پژوهشی های طرح

 كارفرما عنوان رديف

 همدان استان صنعتی شهركهای شركت رزن صنعتی شهرک الستيک خوشه بازار توسعه برنامه 1
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 مالير صنعتی شهرک در چوب مشترک خريد شبکه ايجاد برنامه 2

 همدان استان صنعتی شهركهای شركت

 همدان استان صنعتی شهركهای شركت پوشاک صنعت در عراق بازار مطالعه 3

 بختياری و چهارمحال استان صنعتی شهركهای شركت بختياری و چهارمحال استان فرش بازار مطالعه 4

 مجله عنوان عنوان ردیف

Offering marketing strategies In natural gas market By using 1 

social network analysis techniques 

ISSN: 2090-4274 Journal of Applied Environmental 

and Biological Sciences 

Investigating the relationship between brand development and 2 

company image (Case Study of the Product NIVEA) 

ISSN:2224-8358 Kuwait chapter of Arabian Journal of 

Business & Management Review; Impact factor;4.986 

(International Research Journal of Applied and Basic Impact of Exports on Economic Growth 3 

Sciences2013 © Available online at www.irjabs.com 

ISSN 2251-838X / Vol, 6 (0):0000 Science Explorer 

Publications 

Impact of business strategies on in selling products increase in 4 

privatestores in Hamadan Province, Iran 

Available online at http://UCTjournals.comUCT 

Journal of Management and Accounting StudiesUCT . 

J.Educa.Manag .Account. Stud., (UJMAS) 

 95 بهار 1 شماره 1 دوره حسابداری و مديريت مطالعات فصلنامه كشاورزی بانک داخلی بازاريابی بر مؤثر عوامل سنجش و شناسايی 5

 و مديريت المللی بين كنفرانس اولين همدان شهر مهراقتصاد بانک شعب در دانش مديريت و سازمانی جو ابعاد بين رابطه بررسی 6

 حسابداری
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 حسابداری و مديريت المللی بين كنفرانس اولين دانش مديريت استقرار برای سازمان آمادگی ميزان و اجتماعی سرمايه رابطه بررسی 7

 مدلسازی و تلفيقی رويکردهای با كنندگان تامين ارزيابی و تامين زنجيره چابکی مدل طراحی 8

 فازی گيری تصميم و تفسيری – ساختاری

 صنعتی مديريت المللی بين كنفرانس

 زنجان بيمه اقتصاد، حسابداری، علمی كنفرانس تاپسيس كمک به گردشگری صنعت بازار سهم توسعه راهبردهای شناسايی 9

 حسابداری، و مديريت در كاربردی های پژوهش تاپسيس تکنيک كمک به گریگردش صنعت بازار سهم توسعه راهبردهای شناسايی 10

 929 ص ، 5931 زمستان ، 4 شماره

 :شده داوری و مشاوره راهنمایی، های نامه پایان

 همدان استان سپه بانک در بازاريابی آميخته ای واسطه نقش با سازمانی چابکی بر خالق بازاريابی نقش بررسی •

 ثامن اعتباری ی موسسه در مشتريان وفاداری بر مشتری رفتار در ثبات تاثير بررسی •

 آنالين تفننی خريد رفتار بر سايت وب شخصيت و الکترونيکی فروشگاههای های ويژگی تاثير •

 فکری سرمايه ميانجی نقش گرفتن نظر در با سازمان عملکرد بر پروری جانشين نقش تاثير بررسی •

 بانکداری خدمات در شفاهی تبليغات و مشتری وفاداری توسعه در بانک وب صفحه از استفاده سهولت و مداری مشتری رضايت نقش •

 الکترونيکی

 آن ارتقاء راهکارهای ارائه و كرمانشاه شهر در شهری مديريت به اجتماعی اعتماد ميزان بررسی •

 مشتريان خريد رفتار بر اينترنتی بازاريابی تاثير بررسی •

 بيمه صنعت در ای شبکه بازاريابی بخشی اثر و كارايی ميزان بررسی •

 عدم شرايط در گروهی گيری تصميم رويکرد با سازمانی منابع ريزی برنامه اجرای موفقيت اصلی عوامل بندی اولويت و شناسايی •

 قطعيت

 خدمات نوآوری به نسبت كنندگان مصرف نگرش بر گذار تاثير عوامل •

 دهان به دهان تبليغات تعديلگر نقش با خريد قصد بر آن تاثير و اعتماد بر ای رابطه بازاريابی و شركت تصوير تاثير بررسی •

 حسابداری آنالين خدمات پذيرش بر گذار اثر عوامل بندی رتبه و بررسی •

 خدماتی برند ويژه ارزش بر موثر عوامل بندی رتبه و بررسی •

 همدان استان تجارت بانک در تبليغاتی های فعاليت بخشی اثر با مکان بر مبتنی خدمات بر موثر عوامل بين رابطه بررسی •

 همدان استان تجارت بانک بانکداری نوين خدمات نقش با برند وفاداری بر كننده مصرف روابط تاثير بررسی •

 1396 سال در تهران استان ايران بيمه سهامی شركت در برند وفاداری بر برند برجستگی تاثير بررسی •
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 بيمه خدمات دهنده ارائه تغيير عدم رفتار و مشتری اينرسی بين رابطه بررسی •

 الکترونيکی كننده مصرف رفتار بر الکترونيک نجارت در بازاريابی نوآوری تاثير بررسی •

 مشتريان نگرش ميانجی نقش بر تاكيد با آنالين مشتريان ذهنی درگيری بر محتوايی بازاريابی تاثير ابعاد بررسی •

 ای زمينه نظريه از استفاده با همدان شهرداری اجتماعی پذيری مسئوليت مدل تدوين •

 كشور بيمه صنعت در ای شبکه بازاريابی كارايی و بخشی اثر ميزان بررسی •

 )كاال ديجی: موردی مطالعه(  مشتريان خريد رفتار بر اينترنتی بازاريابی تاثير بررسی •

 همدان استان تجارت بانک در تبليغاتی فعاليتهای بخشی اثر با مکان بر مبتنی خدمات بر موثر عوامل بين رابطه بررسی •

 )آپ اپليکيشن: موردی مطالعه(  آپ واسط نقش با كاربران رضايتمندی بر الکترونيک تجارت آنالين خدمات كيفيت تاثير بررسی •

 گردشگری الکترونيک تبليغات در مشتری خريد تمايل بر موثر عوامل شناسايی •

 الکترونيک تجارت در مجدد خريد بر گذار اثر عاطفی و شناختی عوامل بررسی •

 :شده چاپ کتب

 انتشارات تاليف/  ترجمه عنوان رديف

 كارآفرين ندای ترجمه بازار در موفقيت بينی پيش 1

 كارآفرين ندای تالبف تجاری نام تعميم كتاب 2

 آفرينكار ندای تالبف فروش لذت كتاب 3

 كارآفرين ندای ترجمه استعداد مديريت كتاب 4

 :تدریس سابقه

 ترم تعداد درس عنوان خدمت محل رديف

 3 انسانی منابع مديريت الوند انتفاعی غير عالی آموزش موسسه 1

 3 بازاريابی تحقيقات الوند انتفاعی غير عالی آموزش موسسه 2

 4 بازاريابی الوند انتفاعی غير عالی آموزش موسسه 3

 2 سازمانی رفتار الوند انتفاعی غير عالی آموزش موسسه 4

 2 الملل بين بازرگانی الوند انتفاعی غير عالی آموزش موسسه 5

 4 بازاريابی كاربردی علمی 6
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 2 بازاريابی سمينار نور پيام دانشگاه 7

 2 استراتژيک مديريت نور پيام دانشگاه 8

 2 الملل بين بازرگانی نور پيام دانشگاه 9

 2 الکترونيک تجارت نور پيام دانشگاه 10

 1 بازاريابی همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه 11

 3 صنعتی بازاريابی گنجنامه عالی آموزش موسسه 12

 3 بازاريابی سمينار گنجنامه عالی آموزش موسسه 13

 1 سازمان تئوری همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه 14

 1 تحول مديريت همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه 15

 1 تجارت و بازرگانی همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه 16

 1 كننده مصرف رفتار همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه 17

 1 برند مديريت همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه 18

 1 تبليغات مديريت همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه 19

 3 پيشرفته استراتژيک مديرريت همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه 20

 2 استراتژيک ريزی برنامه همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه 21

 :شغلی سوابق

 سمت پايان تاريخ شروع تاريخ خدمت محل رديف

 1383 نيکان موسسه 1 مديرعامل 1385

 1385 چاپ چکاد شركت 2 مشاور 1388

 مديرعامل كنون تا 1387 بازرگانی آموزش مركز 3

 1390 رسالت بانک 4 مشاور 1391

 1391 يکتا بازرگانی 5 مشاور 1392

 1391 اقتصاد مهر بانک 6 كل مدير مشاور 1392

 1393 پست كل اداره 7 فکر اتاق مسئول 1393

BDS 8 كنون تا 1393 همدان پوشاک صنعتی خوشه 
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 1394 چهارمحال فرش صنعتی خوشه 9 توسعه عامل 1397

 مديره هيات ريس كنون تا 1392 هگمتان تجارت حجره شركت 10

 كارشناس كنون تا 1394 همدان سيمای و صدا 11

 مشاور كنون تا 1395 همدان اصناف اتاق 12

 مشاور كنون تا 1396 آكسايا پوشاک توليدی 13

 مشاور كنون تا 1395 چکادبان غذايی صنايع 14

 مشاور تاكنون 1397 ماهر پوشاک 15

 مشاور تاكنون 1397 اسگاد اينترنت تاكسی 16

 اقتصادی و مالی كميته مشاور تاكنون 1397 همدان شهر شورای 17

 اجرایی سوابق

 :همکار سازمانهای

 سازمان عنوان رديف سازمان عنوان رديف

 بهزيست كل اداره 16 همدان صنعتی شهركهای شركت 1

 كوثر مالی موسسه 17 اقتصاد مهر بانک 2

 همدان مركز سيمای و صدا 18 رفاه ای زنجيره های فروشگاه 3

 خودرو ايران 19 سحر غذايی صنايع 4

 مينو شركت 20 رسالت بانک 5

 پخش به شركت 22 ميهن مهر الحسنه قرض موسسه 6

 ای حرفه و فنی سازمان 23 عليصدر سياحتی شركت 7

 استار سان غذايی صنايع 24 چاپ چکاد شركت 8

 گلستان غذايی صنايع 25 بازرگانی اتاق 9

 بختياری و محال چهار صنعتی شهركهای شركت 26 تعاون اداره 10

 همدان تکدانه پخش 27 اصناف اتاق 11

 دخانيات سازمان 28 تجارت و معدن صنعت، سازمان 12

 نفت شركت 29 غله اداره 13
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 يورونويان شركت 30 آكسايا پوشاک توليدی 14

 ماهر پوشاک توليدی 31 اسگاد اينترنتی تاكسی 15

 :ها انجمن در عضويت اجرائی، های مسئوليت

 )كنون تا 1387 سال از( همدان استان وتجارت صنعت،معدن سازمان آموزش راهبری دبيركميته. 1

i-aim 2 .ايرانی مديران المللی بين انجمن عضو 

 ايران مديريت مشاوران انجمن عضو. 3

 همدان اصناف اتاق پژوهش و آموزش شورای عضو. 4

 همدان اتاق آموزش كميسيون عضو. 5

 همدان اساتيد انجمن عضو. 6

 چرم صادراتی كنسرسيوم عضو. 7

 همدان استان كار و كسب كلينيک مدير. 8

 ها توانايی و ها مهارت

 :افزاری نرم های مهارت

SPSS • 

OFFICE • 

 : خارجی زیان

 ) مهارت 4(  انگليسی زبان •

 دانشگاهی برتر كارآفرين عنوان به انتخاب •

 اقتصاد مهر بانک برتر مشاور •

 تجارت و معدن صنعت، سازمان از نامه تقدير •

 بازرگانی آموزش مركز از نامه تقدير •

 همدان اصناف اتاق از نامه تقدير •

 همدان فناوری و علم پارک در برتر فناور واحد مدير •

 راديو برتر كارشناس عنوان به انتخاب •


