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تاریخ تولد2631 :
محل سکونت :تهران


مدرک:

دکترای مدیریت بازرگانی -مدیریت بازاریابی


تخصص:

طراح و تدوین گر مدل کسب و کار
تدوین استراتژی بازاریابی
مشاوره در زمینه صادرات و فروش
تدوین استراتژی توسعه بازار
تدوین استراتژی فروش بازار B2B –B2C
مذاکرات بازاریابی و فروش بین المللی
رایانامهparissatavakoli@gmail.com :

آدرس وب سایت شخصیwww.parissatavakoli.com :
شماره همراه+24 221 328 84 22 :
سوابق علمی و تحصیلی:


دکترای مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

 oموضوع پایان نامه :مدلی برای افزایش سهم بازار گروه بهمن با رویکرد ترکیبی
 oاستاد راهنما :دکتر موسی خانی و مشاور دکتر حیدرزاده


کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بازاریابی

 oدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 oموضوع پایان نامه :تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد مدیران بازاریابی در شرکت های متوسط استان قزوین


کارشناسی ارشد معماری

 oدانشگاه شهید بهشتی
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لیسانس ادبیات فرانسه

 oدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز


مدرک نقشه کشی ساختمان با استفاده از نرم افزار اتوکد



مدرک آموزش نقاشی به کودکان از سازمان فنی و حرفه ای



مدرک IELTS

تجریبات کاری:


مدیر بازاریابی و فروش شرکت پایا ماشین سازه سپنتا

راه اندازی واحد بازاریابی و فروش
تحقیقات و مطالعه بازار
برنامه ریزی فروش در سطح B2Bو B2C


مدیر بازاریابی و فروش شرکت سالمت تابان آریا از اسفند  2625تا مردادماه 2623

راه اندازی واحد بازاریابی و فروش
مطالعه و تحقیقات بازار
آموزش فروش
برگزاری و شرکت در نمایشگاه ایران هلث
برنامه ریزی فروش و پخش بیمارستانی-پخش مویرگی


تدریس اصول بازاریابی در دوره توانا با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف واقع در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
دارویی

مفاهیم پایه بازاریابی
انواع بازاریابی
استراتژی های بازاریابی


سخنران همایش بازاریابی عصبی در تجارت الکترونیک در دانشگاه تهران اردیبهشت 2623



دوره تخصصی  Speechدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی



برگزاری کارگاه طراحی مدل کسب و کار اسفند  2625مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس ی

مفاهیم پایه کسب و کار
طراحی مدل کسب و کار
تدوین مدل کسب و کار
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مشاور شرکت پیام هونامیک
تهیه گزارش امکان سنجی شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت مس



کارشناس مسئول بازار خودرو در گروه بهمن در معاونت اقتصادی و برنامه ریزی ستاد

بررسی و رصد بازار و رقبا
تحلیل روندهای تولید وپیش بینی
تهیه رود مپ برای ارائه به شرکت مزدا
انجام امور مربوط به فرصت همکاری های مشترک با سایر خودروسازی های دنیا
انجام امور مربوط به ایجاد دیتا در زمینه فرصت های موجود در بازار خودرو تحت نظر آقای مهندس شفیعی
بررسی  01صنعت برتر در ایران و فرصت سرمایه گذاری تحت نظر آقای دکتر قدیریان


مشاور گروه بهمن از سال  2628الی  2625در معاونت اقتصادی و برنامه ریزی ستاد

انجام تحقیقات بازار بر روی خودرو های وانت در گروه بهمن
مطالعات بازار بر روی جذب شرکای تجاری از جمله فیات و ولو


مدرس گروه  MBAدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی

اصول بازاریابی
استراتژی بازاریابی
مدیریت استراتژی پیشرفته
زبان تخصصی


بررسی پروژه های پایین دستی پتروشیمی



برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق آبان ماه 2628



مدیر بازرگانی و فروش بین المللی در شرکت شیمی لیا قزوین از سال  2644إلی مهر ماه 2628



مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری پارس اندیشان ساتراپ از بهمن ماه 2626



مدیر تجاری و فروش بین الملل شرکت بازرگانی نیکو از سال  2641إلی 2644



مدیر عامل شرکت زرین کشت فیلستان پاکدشت از سال 2641



مسئول برگزاری یک دوره  211ساعته با موضوع «اصول و فنون مذاکره» برای واحد بازاریابی و فروش شرکت در سال
2621



مترجم شرکت عقاب کمپرسور از سال  2642إلی 2644



مدرس موسسه آموزش عالی فارسی در قزوین



مدرس دانشگاه علوم کاربردی و فناوری ،واحد فناوری اطالعات شهرداری تهران ،در سال 2626



مدرس زبان انگلیسی برای مدیران شهرداری تهران از طریق دانشگاه علمی کاربردی و فناوری ،واحد فناوری
اطالعات ،در پاییز سال  ،2622بر اساس یادگیری الکترونیک
3



مسئول برگزاری اولین دوره خالقیت در زبان انگلیسی در تهران -هنرکده نواک -تابستان 2626



مدرس زبان انگلیسی در موسسه زبان ثمر تهران ،از سال  2641إلی 2644

دوره های آموزشی:


دوره اپراتور کامپیوتر

 oمجتمع فنی تهران از سال  2641إلی 2642


دوره آموزشی معلم انگلیسی

 oمدرسه زبان ثمر ،تهران تابستان 2641


دوره مجسمه سازی و سفال گری

 oخانم مریم سالور از سال  2611إلی 2613


دوره آموزش نرم افزار 3D Max

 oمرکز معماری تهران ،پاییز 2644


دوره آموزشی نقاشی آبرنگ

 oآقای مظلومی پور ،از سال  2641إلی 2644


دوره آموزشی معلم نقاشی کودکان

 oموسسه وابسته به سازمان فنی و حرفه ای قزوین ،تابستان 2626

مطالعات و تحقیقات:


فعالیت های تحقیقاتی:
 oمقاله پذیرفته شده در کنفرانس  IEEM 2014مالزی


عنوان مقاله:



اولویت های سرمایه گذاری هوش هیجانی بر عملکرد مدیران بازاریابی با روش AHP

 oارسال مقاله برای مجله بازاریابی اروپا


عنوان مقاله:



تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد مدیران بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط در ایران

 oدر حال ترجمه یک کتاب :سیستم های مدیریت اطالعات


فعالیت های هنری:
 oبرگزاری نمایشگاه انفرادی آبرنگ ،مهر ماه 2621


محل برگزاری :فرهنگسرای ملل در تهران

 oبرگزاری نمایشگاه انفرادی آبرنگ ،مرداد ماه 2622


محل برگزاری :حوزه هنری استان قزوین
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 oبرگزاری نمایشگاه نقاشی گروهی ،مرداد ماه 2645


محل برگزاری :گالری کمال الملک تهران
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