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رتبههاي علمي
 ام بی ای مدیریت برند دانشگاه )Istanbul Business School (IBS گواهی نامه مدیریت در روابط عمومی از دانشكده خبر جمهوری اسالمی ایران3131 گواهی نامه دوره ام بی ای برند از انجمن مدیریت ایران.Certificate of participated in first conference on IMBC
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Dr. M. Mohammadian & Dr. f. Moghaddam
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 مدیرنمونه سال  3133جهاد دانشگاهی استان فارس (مدیریت روابط عمومی) مدیر نمونه سال  3131جهاد دانشگاهی استان فارس (مدیریت روابط عمومی) دانشجوی نمونه مدیریت برند IBSتجربيات و سوابق کاري
مسئوليت ها:
مشاور شهردار شيراز در طرح ساماندهی تبليغات شهری؛  3131الی 3111
بازرس انجمن تحقيقات بازاریابی ایران؛  3111تا کنون
دبير و عضو هيات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کانون های آگهی و تبليغات فارس؛  3111تا کنون
عضو هيات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کانون های آگهی و تبليغات فارس؛  3111تا 3111
صاحب امتياز و مدیرمسؤول کانون آگهی و تبليغات تصویر آینده؛  3131تا کنون
مدیر عامل و عضو هيات مدیره شرکت مشاوره بازاریابی و تحقيقات بازار تصویر آینده؛  3131تا کنون
مدیر مسئول و عضو هيات مدیره موسسه بينش پژوهان تصویر آینده؛  3111تا کنون
سرپرست امور شعب جهاد دانشگاهی استان فارس؛  3131الی 3131

-

مدیر اداره روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان فارس؛  3131الی 3131
مدیر دفتر ریاست جهاد دانشگاهی استان فارس (باحفظ سمت)؛  3133الی 3131
مسؤول جهاد دانشگاهی دانشكده صنعت الكترونيكی دانشگاه شيراز؛  3133الی 3131
رابط فرهنگی دانشكده صنعت الكترونيک با دانشگاه شيراز؛  3133الی 3131
مدیر اداره ادبی و هنری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی فارس؛ 3131
خبرنگاري و روزنامه نگاري:
مدیر مسؤول نشریه دانشجویی برهه  3133الی 3131
مدیر اجرایی و قائم مقام سردبير بولتن و خبرنامه جشنواره نشریات دانشجویی جنوب کشور 3131
جانشين مدیر مسؤول بولتن داخلی جهاد دانشگاهی استان فارس 3131
خبرنگار افتخاری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)  3133الی 3131
خبرنگار رسمی دانشجویان ایران (ایسنا) به شماره پرسنلی  3131 ،11111الی 3131
سوابق تدريس
مدرس "مدیریت بازاریابی" سازمان مدیریت صنعتی جنوب؛  3111تا کنون
مدرس دوره "مدیریت برند" سازمان مدیریت صنعتی جنوب؛  3111تا کنون
مدرس دوره "ایده پردازی و خالقيت در تبليغات" سازمان مدیریت صنعتی جنوب؛  3111تا کنون
مدرس دوره "بازاریابی و تحقيقات بازاریابی" سازمان مدیریت صنعتی جنوب؛  3111تا کنون
مدرس دوره "طراحی و تدوین کمپين تبليغاتی" سازمان مدیریت صنعتی جنوب؛  3111تا کنون
مدرس دوره "ویزیتور حرفه ای فروش" سازمان مدیریت صنعتی جنوب؛  3111تا کنون
مدرس دوره "گرافيست رایانه ای" سازمان مدیریت صنعتی جنوب؛  3111تا کنون
مدرس "کامپيوتر  "ICDLدر جهاد دانشگاهی استان فارس 3131
مدرس Workshopپلن تبليغات 1ام در شرکت مشاوره بازاریابی و تحقيقات بازار تصویرآینده  3131الی کنون
مدرس دوره های بازاریابی عمومی و ارتباط با مشتری شرکت مشاوره بازاریابی و تحقيقات بازار تصویر آینده  3131الی کنون
مدرس دوره آموزشی تخصصی بازاریابی بيمه برای کارکنان بيمه سامان استان فارس
مدرس دوره آشنایی با برند در انجمن مدیران صنایع استان فارس
مدرس دوره مهندسی تبليغات در انجمن مدیران صنایع استان فارس
مدرس دوره جامع ارتباط با مشتری (تكریم ارباب رجوع) شرکت پاالیش نفت الوان
مدرس برنامه ریزی و کنترل پروژه های مشاوره برندینگ و بازاریابی
دبير اولين سمينار تخصصی  R&Dدر شيراز  -شرکت شهرکهای صنعتی فارس
دبير سمينار تخصصی یک روزه ی مدیریت خلق ارزش  -شرکت شهرکهای صنعتی فارس
دبير سمينار آموزشی مدیریت و جایگاه سازی کانون های تبليغاتی ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و انجمن صنفی
کارفرمایی کانون های آگهی و تبليغات فارس ()11/31/31
دبير سمينار "آنچه باید از قوانين تامين اجتماعی و روابط کار بدانيم" ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و انجمن صنفی
کارفرمایی کانون های آگهی و تبليغات فارس ()11/31/13
دبير سمينار "آنچه باید از قوانين تامين اجتماعی و روابط کار بدانيم" ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و انجمن صنفی
کارفرمایی کانون های آگهی و تبليغات فارس ()11/31/13

همكاری در برگزاری سمينار "قوانين و مقررات تبليغاتی و مالياتی" ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و انجمن صنفی
کارفرمایی کانون های آگهی و تبليغات فارس ()11/11/11
دبير سمينار "هفت رویكرد متفاوت به مدیریت برند"  ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و انجمن صنفی کارفرمایی
کانون های آگهی و تبليغات فارس ()11/31/33
دبير سمينار "ساختار سازی و مدیریت آژانسهای تبليغاتی"  ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و انجمن صنفی کارفرمایی
کانون های آگهی و تبليغات فارس ()11/33/13
سوابق پژوهشي و مشاوره اي
طرح ساماندهی تبليغات محيطی و تابلوهای معرف کاربری شهرداری شيراز؛
طرح شاخص گذاری برای ارزیابی و رتبه بندی کانونهای آگهی و تبليغات سراسر کشور ،دبيرخانه سازمانهای زیباسازی
شهرداریها کل کشور؛
تدوین و مشاور طرح برندینگ مجتمع تجاری جام تهران ،متعلق به بانک ملت ،تحت نظارت دکتر فرزاد مقدم
مشاور مارکتينگ شرکت فرآورده های نوین پروتئين (برند نوپرو)  3111تا کنون
مدیر فروش شرکت نمونه سانيج شيرکوه در استان فارس  3111الی 3111
تهيه مارکتينگ پلن ،تهيه نام برند،تحقيقات بازار ،برنامه ریزی استراتژیک شرکت دامپزشكان پيشگام حافظ سالمت؛
مشاوره و ارائه تحليل استراتژیک بازار ،برنامه ریزی استراتژیک ،تعيين جایگاه فضای رقابتی ،تحليل مزیت های نسبی و رقابتی
شرکت سرو الله زار (بزرگترین آگهی نامه تبليغاتی ایران در صنعت برق)؛
مشاور تدوین و طراحی هویت بصری کولر هوایی آبانAAC -
مشاور تدوین و طراحی هویت بصری شرکت انرژی گستران متحدUED-
مشاور و مجری طرح نظر سنجی (تمام شماری) بررسی ميزان عملكرد اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شيراز از عملكرد
هيات مدیره سال 3131
طراحی و اجرای کمپين روابط عمومی محصوالت غذایی محسن – زیتون محسن
ایده یابی و تدوین مارکت پلن مجموعه سالمت منفرد-قالت
مشاوره و تدوین طرح امكان سنجی بازسازی مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شيراز
تدوین دستمایه استراتژیک شرکت نوین پروتئين؛
تهيه مارکت پلن کلوپ مجازی خرید جهت افزایش قدرت خرید اعضا سازمان نظام مهندسی فارس( .کارفرما شرکت پارس هنر
هفت قرن)؛
طراحی ساختار سازمانی ،برنامه استراتژیک مارکتينگ و پلن های تامين مالی و سرمایه گذاری شرکت پوالد کف شيراز( .کارفرما
شرکت پارس هنر هفت قرن)؛
راه اندازی سيستم فروش و توزیع مویرگی در استان فارس شرکت بسته بندی نمونه سان ایچ شيرکوه(سوروسات)
مشاور کمپين تبليغاتی شرکت اندیشه پویای سرزمين مهر
مشاور کمپين تبليغاتی بازیكده باران-کانون همياری اندیشه و گفتار
طراحی برنامه استراتژیک ،تعيين نام برند و طراحی هویت بصری کافه کتاب آبتاب
طراحی مدل  31بعدی ارتقای برند شرکت بهين چينود اسپانتا
تهيه برنامه ریزی در صنعت ساختمان شرکت بهفر سازان
تحقيقات بازار بررسی ميزان تمایل به مصرف سوسيس و کالباس با تاکيد بر سوسيس و کالباس گياهی؛
تحقيقات بازاریابی دامپزشكان پيشگام حافظ سالمت در خصوص رفتار مصرف انواع خوراک های پروتئينی؛

مميزی نحوه بازاریابی ،فروش و خدمات رستوران بهاران؛
تحقيقات بازار سنجش ميزان اثر گذاری و نفوذ انواع رسانه های تبليغاتی در سطح شهر شيراز؛
تحقيقات بازاریابی شرکت نوین صنعت مهر آسا در خصوص نگرش مردم به مصرف خشكبار بسته بندی شده؛
مميزی بازاریابی شرکت سبز بهار فارس؛
تحقيقات بازار سنجش ميزان رضایت و برسی رفتار خرید مشتریان مرغ سبز پارسه؛
تحقيقات بازار و تحليل رقبا شرکت صنعت برق بوشهر .کارفرما شرکت فرادید؛
تحقيقات بازار ایليا استيل تهران؛
تحقيقات بازار سنجش جایگاه رقابتی شرکت الكتروپيک؛
تحقيقات بازار تحليل الگوهای تصميم گيری و رفتارهای خرید متولدین دهه  31در حوزه مسائل آموزشی ،آموزشگاه پارسه؛
تحقيقات بازار تعيين ميزان جذب محصوالت لذیذ در شيراز؛
تحقيقات بازار برسی جایگاه برند ميعاد در بين فروشگاه ها و مصرف کنندگان نهایی (چای و تن ماهی)؛
تحقيقات بازار برسی نگرش مردم به استفاده از مواد پروتئينی گياهی؛
مشاوره بازاریابی و تبليغات شرکت پرسپوليس پخش فروهر شيراز ،مرغ سبز پارسه ؛
مشاوره بازاریابی و تبليغات و تدوین برنامه بازارایابی شرکت ژیوار خشكبار نوین صنعت مهر آسا ؛
مشاوره بازاریابی و تبليغات و تدوین برنامه بازارایابی شرکت دامپزشكان حافظ سالمت ؛
مشاوره برگزاری فستيوال دیجی احساس مرکز کامپيوتر پارس؛
طراحی پلن تبليغاتی  5Mاولين جشنواره بالونهای هوای داغ در ایران ،شرکت پارس هنر هفت قرن؛
مشاوره مدیریت مالی و کنترل پروژه اولين جشنواره بالونهای هوای داغ در ایران ،شرکت پارس هنر هفت قرن؛
تحليل استراتژیک پروژه همایش بين المللی شهرداران راه ابریشم ،شهرداری شيراز؛
مشاوره مدیریت مالی و کنترل پروژه اولين گردهمایی شهرداران راه ابریشم ،شهرداری شيراز؛
عارضه یابی ،برنامه ترميم برند و کمپين تبليغاتی رستوران بهاران،
برنامهریزی استراتژیک ،مشاوره مارکتينگ و برنامهریزی افتتاحيه کافه مطالعه آبتاب؛
مشاوره و مميزی بازاریابی شرکت سبز بهار شيراز؛
تهيه و تنظيم طرح  5Mنيازسنجی و توریع پک آموزشی  MIT-Engineeringدر سراسر کشور ،شرکت اسراء؛
مشاوره و تدوین برنامه برندینگ گروه معماری داخلی مانتين ؛
مشاوره تبليغاتی و اسپانسرینگ یازدهمين کنگره ارتودنتيستهای ایران؛
مشاوره ،برنامه ریزی و نظارت بر اجرای تبليغات موسسه آموزش عالی آزاد پارسه (دفتر مرکزی شيراز -به مدت  1سال)؛
طراحی پک تبليغاتی موسسه آموزش عالی آزاد پارسه (سایر دفاتر در سطح کشور )11 -؛
شرکت برق منطقه ای فارس (تهيه و تنظيم طرح تصميم سازی و ایجاد روشهای بهبود از طریق شيوه )NGT؛
تدوین برنامه تبليغاتی نهالداران به رشد نوین؛
طراحی پلن  5Mتبليغات شرکت پارس گشتاور شيراز ،نمایندگی رسمی شرکت ریهو آلمان در شيراز؛
طراحی مجموعه سری تبليغات محيطی فروشگاه اندیشه نوین ،مرکز کامپيوتر فارس؛
تدوین کمپين ،مشاوره ،برنامه ریزی و نظارت بر اجرای گروه معماری ترمه ایران در شيراز ،اصفهان و تهران؛
مشاوره بازاریابی و تبليغات طرح آموزشی مدیریت خانواده دانشگاه علمی کاربردی-موسسه آموزش عالی آزاد پارسه؛
تدوین پرسشنامه سنجش اثربخشی تبليغات موسسه آموزشی پارسه در فارس (مرکز آموزش پارسه نمایندگی شيراز  -سال
)31؛
نيازسنجی آموزشی دوره های آموزشی کنكور کاردانی به کارشناسی ،مرکز آموزش پارسه ،نمایندگی شيراز؛

اجرای تحقيقات ميدانی پروژه تحقيقات بازاریابی لوازم یدکی خودرو ،شرکت اندیشه ماندگار گویا؛
اجرای تحقيقات ميدانی داروی لنتوس ،شرکت جستجوی طالیی تهران؛
شرکت ستاره یخی آسيا (طراحی برند محصوالت ون)؛
طراحی پلن  5Mتبليغات شرکت فن آوری اطالعات سروا پردازش؛
طراحی پلن  5Mتبليغات جهاد دانشگاهی استان فارس؛
مشاوره مارکتينگ و توزیع کتاب جامع صنایع و معادن فارس ،خانه صنعت و معدن استان فارس؛
برنامه ریزی و طراحی پورتال انجمن صنفی کارفرمایی مدیران شرکتهای خدماتی استان فارس؛
برگزاری سمينار «بازاریابی :حقيقت پنهان ،دروغ آشكار» در انجمن مدیران صنایع فارس مرداد 3111؛
طراحی و چاپ بروشورهای داخلی هتل بين المللی پرسپوليس؛
طراحی و چاپ بصورت پروژه ای  -سازمان تبليغات اسالمی استان فارس؛
روابط عمومی فرودگاه استان فارس (نشریه سپهر -نشریه داخلی)؛
روابط عمومی بيمارستان ( MRIنشریه نسخه سبز ،نشریه داخلی)؛
طرح جامع گردشگری الر (با همكاری شرکت سبز اندیش پایش – تهران)؛
تدوین طرح راه کاری جهت خروج و پيش گيری از بحران در صنایع موجود و تبدیل آن به فرصتهای سرمایه گذاری؛
برنامه ریزی و اجرای همایش رویكرد مشارکتهای مردمی در ساخت ،توسعه و نگهداری و بهره برداری از شبكههای آبياری و
زهكشی (شرکت آب منطقه ای فارس)؛
مطالعات امكان سنجی طرح توليد شيره خرما (شرکت شهرکهای صنعتی فارس)؛
تهيه و همگون سازی بانک اطالعات  BPموجود در کشور هند برای استان فارس (شرکت شهرکهای صنعتی فارس)؛
تدوین طرح دوره کارگاهی کلينيک مدیریت 11 ،ساعته (شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس)؛
تدوین طرح  CRMبيمارستان سورنا تهران (عيوض زاده) ،دکتر بهرام شاهنده؛
مسؤول برنامه ریزی و بودجه بندی جهاد دانشگاهی استان فارس
تهيه و تدوین آیين نامه مدیریت شعب جهاد دانشگاهی استان فارس
همكاری با شورای تدوین آیين نامه رابطين فرهنگی دانشگاه شيراز
مدیر پروژه طرح برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و تشكيل دپارتمان فروش شرکت غنچه وار -توليد دستمال های بهداشتی
 برند مارالمدیر پروژه طرح برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و تشكيل دپارتمان فروش شرکت فاتح صنعت سلولز  -توليد پک های بسته
بندی از کاغذهای بازیافتی
عضويتها :
عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران
عضو انجمن تحقيقات بازاریابی ایران
عضو انجمن شرکتهای تبليغاتی ایران
عضو انجمن صنفی کانون های آگهی و تبليغات فارس
عضو وابسته انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ایران با شماره عضویت 311331
عضو منتخب و نماینده نشریات دانشجویی دانشگاه شيراز در هيأت ناظر بر نشریات دانشجویی  3133الی 3133
عضو هيأت برگزاری جشنواره هنری دانشجویان کشور 3133
عضو شورای مرکزی سازمان دانشجویان ایران ،منطقه فارس  3133الی 3133

