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تاريخ به روزسازی فرم 1315/04/01 :

.1اطالعات شخصی :


نام و نام خانوادگی  :علی عیاری



تاريخ تولد  :پايیز 1341



نحوه تماس  :تلفن 0110 – 340 -4114 :

پست الکترونیک ali_ayari@yahoo.com :

 .0تحصیالت :


فوق لیسانس مديريت اجرايی(گرايش بازاريابی) – سازمان مديريت صنعتی 1311 -



لیسانس مديريت 1144 - Middle East Technical University -

 .3سوابق اجرايی :


از سال  1311تا کنون – مشاورمستقل کسب و کار  ،بازاريابی و فروش



 1341تا  - 1311معاون بازاريابی و فروش شرکت زرين غزال – ( دايتی )



 1340تا  – 1341مدير بازاريابی داخلی و خارجی مديريت صنعت شوينده ( هلدينگ شرکت پاکسان)
همزمان  1343تا  - 1341عضو هیات مديره شرکت گلتاش– سهامی عام ( وابسته به شرکت پاکسان)



 1341تا  - 1340مدير توسعه بازار شرکت به پخش ( شرکت توزيع کننده محصوالت پاکسان )



 1340تا  -1341قائم مقام معاونت بازاريابی و صادرات و مدير صادرات شرکت پاکسان



 1311تا  -1340مدير بازاريابی و امور مشتريان سازمان مديريت صنعتی



 1314تا  - 1311مدير بازاريابی داخلی شرکت پاکسان



 1314تا  – 1314رئیس دفتر برنامه ريزی آموزشی سازمان مديريت صنعتی



 1331تا  – 1314کارشناس بخش مشاوره سازمان مديريت صنعتی
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 .4فعالیت های علمی :
الف  :ترجمه کتاب


اصول و فنون موفقیت در فروش – ناشر سازمان مديريت صنعتی –  1343 ، 1340 ، 1313و 1310



بازاريابی تک به تک – ناشر انتشارات فرا –  1345 ، 1341و 1313



استراتژی بازاريابی – ناشر انتشارات فرا –  1344و 1313



بازی های استراتژيک بازاريابی  -ناشر انتشارات فرا – 1341



غول های بازاريابی  -ناشر انتشارات فرا – 1341



و چنین گفت کاتلر  -ناشر انتشارات فرا – 1341



ناگفته های نام های بزرگ تجاری – انتشارات فرا – 1315

ب  :تدريس


از سال  1311با حدود  5000ساعت تجربه تدريس در سازمان مديريت صنعتی  ،آريانا  ،فرا  ،موسسه
مطالعات نیروی انسانی و بهره وری سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران  ،دانشکده کارآفرينی
دانشگاه تهران ،دانشکده اقتصاد و مديريت دانشگاه تهران و شرکت های صنعتی و تجاری در
موضوعات اصول بازاريابی  ،مديريت فروش  ،مهارت های فروش  ،استراتژی های بازاريابی  ،بازاريابی
خدمات و موضوعات مرتبط با بازار و فروش .

پ – مقاالت تالیف شده


امور نمايندگی های فروش  -تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1341



برنامه ريزی فروش  -تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1341



سیستم های پرداخت به کادر فروش  -تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1341



توزيع مويرگی  -تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1341



سیستم پورسانت  -تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1341



ساختارهای سازمانی واحدهای فروش  -تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – دی 1341



ساختارهای سازمانی واحدهای فروش  -تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – بهمن 1341
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بازاريابی در شرايط رکود  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – 1310



قیمت گذاری هوشمندانه  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – 1310



فروش و بازاريابی در شرايط رکود و بحران  -تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1313



آزادسازی قیمت ها ؛ هدف يا ابزار  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – 1313



چرا نمی فروشیم ؟ نیروی انسانی ؛ کلید گمشده مشکالت فروش  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا
– 1314



بازاريابی ؛ دوراهی تصمیم برای مديران ايرانی – گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – مهر1314



واحدهای بازاريابی را دريابید  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – فروردين 1315

ت -اظهار نظر ها  ،میزگرد ها و مصاحبه ها :


نظام توزيع  ،مشکالت و راه کارها – میزگرد تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1313



رقابت پذيری ؛ تهديد يا فرصت – میزگرد تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1340



همکاری رقابتی ؛ اساس بقای بنگاه ها – میزگرد تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1340



بازاريابی تک به تک  ،مديريت ارتباطات ماندگار با مشتری  -مصاحبه با عصر تبلیغات و بازاريابی–
1343



چرا دريانی ها در کار فروشندگی موفق بوده اند؟  -مصاحبه با نشريه صنعت کفش – 1345



رويکردهای نوين بازاريابی ؛ مهارت های فروشندگی  -مصاحبه با نشريه صنعت کفش – 1345



چالش های تبلیغات بازرگانی در ايران – میزگرد تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1343



اعتماد آفرينی ؛ رمز موفقیت تبلیغات تجاری – میزگرد تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1343



کنکاش در نظام توزيع کشور – میزگرد تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1343



حلقه های مفقوده در نظام توزيع – میزگرد تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1343



بازاريابی در بوته تجربه  ،دانش و نقد – میزگرد فصلنامه ديدگاه مهندسین صنايع 1341 -



نظر کارشناسی در مورد قضیه آموزشی"تغییر از کجا و چگونه"  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا –
1310
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نظر کارشناسی در مورد قضیه آموزشی"پاهايم را نه  ،دلم را به بند بکش"  -گزيده مديريت نشريه
سازمان فرا – 1311



نظر کارشناسی در مورد قضیه آموزشی"کاش ما دوبرابر بوديم"  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا –
1313

ت  :ترجمه مقاالت :


قدرت  ،عملکرد و اخالقیات در جهان متحول امروزی – تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1310



ويتنام ؛ نگاهی شرم آلود به سوی سرمايه داری  -تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1310



پکن پشت خط است  -تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1310



اعتبارات به شیوه روسی  :اکنون بخريد و هرگز پرداخت نکنید -تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی
– 1310



کارگروهی ؛ کلید سحرآمیز حل مشکالت  -تدبیر نشريه سازمان مديريت صنعتی – 1310



ارتقاء بازده بازاريابی با کمک طراحی تجربی  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – 1340



ديدن نام تجاری خود از دريچه نگاه مشتريان  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – 1340



نام های تجاری جهانی چگونه رقابت می کنند  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – 1343



استراتژی مناسب برای بازارهای نوظهور  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – 1344



وفادارسازی در بازارهای شرکتی  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – 1344



بازاريابی تدافعی ؛ حفظ موقعیت رهبری بازار  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – 1344



بومی سازی  :انقالب در بازارهای مصرفی  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – 1345



بهره گیری از روانشناسی فروشندگان  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – 1345



مديريت مشتريان جهانی  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – 1343



آگهی های بازرگانی عالقه ما را به تلويزيون بیشتر می کنند  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا –
1341



مهم ترين نکته در شناسه سازی  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – 1341
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فتح بازارهای جديد با مهارت های قديمی  -گزيده مديريت نشريه سازمان فرا – 1341

ث ـ ساير فعالیت های علمی :


استاد مشاور پروژه فارغ التحصیلی خانم هیوا فرهادی در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان "شناسايی
موانع توزيع کارآمد و ارائه راه کارهای بهبود آن" ( مورد :شرکت داروپخش)– سازمان مديريت صنعتی
– 1341



استاد مشاور پروژه فارغ التحصیلی آقای رامین زمانی در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان "ارائه مدلی
برای اندازه گیری ارزش ويژه برند " ( مورد :شرکت پاکسان)– سازمان مديريت صنعتی – 1341



استاد مشاور پروژه فارغ التحصیلی آقای محمد علی خداياری در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان
"بررسی رفتار مصرف کننده در قبال کاالهايی که متضمن راحتی بیشتر برای وی می باشد ( مورد:
خالل سیب زمینی نیمه سرخ منجمد) " – سازمان مديريت صنعتی – 1341



استاد مشاور پروژه فارغ التحصیلی آقای رضا فراهانی در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان "تدوين
استراتژی افزايش سهم بازار شرکت نم چین " – سازمان مديريت صنعتی – 1311



استاد مشاور پروژه فارغ التحصیلی آقای محمد فکورفر در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی
عوامل موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان فرآورده های لبنی کارخانه ای ( مورد :لبنیات پاستوريزه
پاک) " – سازمان مديريت صنعتی 1313 -

 5ـ دوره های آموزشی تکمیلی گذرانده شده :


تربیت مشاور مديريت – معادل کارشناسی ارشد – سازمان مديريت صنعتی – 1331



مديريت صادرات – معادل  330ساعت  -مرکز بین المللی تجارت – 1311



مديريت منابع انسانی –  050ساعت  -سازمان مديريت صنعتی – 1310



مديريت شهری –  130ساعت – دانشگاه آزاد – 1314



 -ICDLشرکت رايانه پیوند – 1343

 -3مهارت ها


تسلط کامل به زبان انگلیسی



تسلط کامل به زبان ترکی استانبولی
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تسلط خوب به نرم افزارهای



آشنايی کامل به فنون تدريس و مشاوره مديريت

 1ـ فعالیت های مشاوره بازاريابی و فروش از سال  1341به بعد :
زمینه فعالیت

نام شرکت/برند

موضوع خدمات

سال

صنف  /صنعت

واردات سرنگ

شرکت "های
کو"

مشاوره فروش

9831

فراطب جراح

عارضه یابی  ،طراحی ساختار سازمانی
واحدفروش  ،هدف گذاری و برنامه ریزی فروش

9818
و
9811

تولید کاندوم

بنیان پوشش
کاسپین

سیاست های فروش  ،سبد محصوالت و نام
تجاری

9811
تا
9811

واردات لوازم
مصرفی

شرکت ستاره
پارسیان غرب
(آجیکور)

ساختار سازمانی بازاریابی و فروش و عارضه یابی
و ساماندهی فعالیت های بازاریابی و فروش

9818

صنف  /صنعت زمینه فعالیت

نام شرکت /برند

موضوع خدمات

سال

تولید پتو

شرکت پتوی
گلبافت

مشاوره بازاریابی و شبکه نمایندگی

تولید
منسوجات
خانگی

شرکت گلریس
اصفهان

تجارت فرش
ماشینی

شرکت دلژین

طراحی شبکه فروش و جذب نیروی انسانی واحد
فروش

تولید لوازم
آشپزخانه

شرکت هود کن

ساماندهی و نظارت اجرایی فعالیت های فروش و
بازاریابی

تولید اجاق
گاز

شرکت آلتون
گاز

لوازم و

واردات
تجهیزات و
لوازم پزشکی

تجهیزات
پزشکی

لوازم خانگی

ساماندهی و نظارت اجرایی فعالیت های فروش و
بازاریابی

9811
9811
تا
9818
9819
9819
و
9811

عارضه یابی و طراحی ساختار سازمانی واحدفروش 9818
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صنف  /صنعت

ساختمان و صنايع
وابسته

صنف  /صنعت

صنايع بسته بندی

زمینه فعالیت

نام شرکت /برند

موضوع خدمات

انبوه سازی

شرکت تدبیر
ساختمان

ساختار سازمانی
فروش و سیاست نام
تجاری

مهندسین مشاور

شرکت آکام سازه

طراحی ساختار
سازمانی و نظام مزد

9811

تولید پروفیل و پنل

فن آور پالستیک

عارضه یابی و
طراحی سازمان و
شبکه فروش

9811

زمینه فعالیت

نام شرکت /برند

موضوع خدمات

سال

ظروف یک بار
مصرف سبز

آملون

سیاست نام تجاری

تولید کیسه های
پالستیکی

شرکت زرین
پالستیک نیلگون

عارضه یابی فروش،
ساختار و سیستم
انگیزشی

صنف  /صنعت

زمینه فعالیت

صنايع

واردات تایرهای
سنگین

خودرو و
ماشین آالت

تولید و فروش
لنت

نام شرکت /برند

موضوع خدمات

شرکت رادین کیا
پیما

بازتعریف عملیات فروش

سال
9811

9831

9831

سال
9811

Henan Tires

مشاوره بالینی فروش

لنت سایلنت

9811

صنف  /صنعت

زمینه فعالیت

نام شرکت /برند

موضوع خدمات

سال

صنايع شیمیايی

تولید رنگ های
ترافیکی و صنعتی

شرکت صبا شیمی

مشاوره بازاریابی و
فروش

، 9818 ،9819
9811

صنف  /صنعت

زمینه فعالیت

نام شرکت /برند

موضوع خدمات

سال

تجهیزات حرارتی

مشعل و ملحقات

شرکت شوفاژکار

مشاوره بازاریابی و
فروش

9819
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صنف  /صنعت

زمینه فعالیت
تولید محصوالت
آرایشی

بهداشتی و
آرايشی

صنف  /صنعت

نام شرکت /برند
شرکت کیمیا فراز
گیتی
Dermaline

مکانیک

صنف  /صنعت
لوله ،
اتصاالت و
شیرآالت
صنعتی

ساماندهی عملیات و
شبکه نمایندگی

 9818و 9811

توزیع محصوالت
بهداشتی

شرکت سما گستر

ساماندهی عملیات و
شبکه نمایندگی

9818

تولید محصوالت
بهداشتی

گالن

آسیب شناسی
بازاریابی و فروش

9811

زمینه فعالیت

نام شرکت /برند

موضوع خدمات

سال

تولید المپ کم
مصرف

شرکت صنایع کم
مصرف ایرانیان
( رسانور )

مشاوره بالینی
بازاریابی و فروش

9818

پارس نیرو سان

آسیب شناسی
فروش  ،ساختار
عملیات فروش و
مشاوره بالینی

 9818و 9811

تولید نمایشگر

ایده گستران تازیک

اصالح ساختار
فروش

9811 -9811

قطعات برقی و
مکانیکی آسانسور

پار کنترل

اصالح ساختار
فروش

9811

کلید های صنعتی
صنايع برق و

موضوع خدمات

سال

شرکت LG
)(LS

زمینه فعالیت

نام شرکت  /برند

تولید شیرآالت
صنعتی در
صنعت نفت

شرکت "فیکو"

تولید لوله های
انتقال آب

شرکت میراب

تولید شیرآالت
آبیاری

آریا بسپار

موضوع خدمات
مشاوره فروش و شبکه نمایندگی

مشاوره شبکه نمایندگی
مشاوره فروش و شبکه نمایندگی
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سال
9831

9831
9831

صنف /
صنعت

زمینه فعالیت

نام شرکت /برند

موضوع خدمات

سال

تولید
ماکارونی

زرماکارون

مشاوره بازاریابی

9811

تولید شکالت

شهد شکوه
شیرین (شکالت
مرداس)

عارضه یابی و ساماندهی فعالیت های بازاریابی و
فروش

9818

تولید ساالد
الویه

غذای آماده
آرمیتا

عارضه یابی و ساماندهی فعالیت های بازاریابی و
فروش

9818

تولید تن
ماهی

شرکت فدلک
(پولک)

عارضه یابی و ساماندهی فعالیت های فروش

9818

واردات
حبوبات و
خشکبار

شرکت جهان
گستر

راه اندازی ساختار و سیستم فروش

9831
9818

تولید جوجه
تخم گذار

شرکت مرغک

طراحی و پیاده سازی استراتژی های کسب و کار

9818
و
9811

رستوران های
زنجیره ای

شیال

مشاوره بازاریابی و شبکه نمایندگی

9811
و
9811

تولید شکالت

پارمیدا

عارضه یابی و ساماندهی فعالیت های بازاریابی و
فروش

9811

تولید چای

شاهسوند

عارضه یابی فعالیت های فروش

9811

مواد غذايی

صنف  /صنعت
شرکت های
خدماتی

زمینه فعالیت

نام شرکت /برند

موضوع خدمات

سال

پخش محصوالت

شرکت
پست پخش

ایجاد شبکه توزیع
مویرگی

 9811و 9811
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صنف  /صنعت

مديريت اطالعات

زمینه فعالیت

نام شرکت /برند

موضوع خدمات

سال

امنیت شبکه

شرکت پیام پرداز

مشاوره فروش

9819

واردات و فروش
فیبرهای نوری

شرکت بهتا

ساماندهی فعالیت
های فروش

 9819تا 9811

طراحی و ارائه
خدمات شبکه

شرکت آدفا

مشاوره بالینی
فروش

9818

تولید دستگاه های
حضور و غیاب

جهان گستر

مشاوره بالینی
فروش

9811

واردات و فروش
سخت افزار

فدک رایانه

تدوین استراتژی
بازاریابی

9811

فروش نرم افزار

فن آوری پرند

مشاوره بالینی
فروش

9811
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