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 احمد یحیایی ایله ای( کار و تحصیل)بیوگرافی

 

 
 

 

 مشخصات فردی .1

 احمد یحیایی ایله ای: نام و نام خانوادگی 

 9431چهارم شهریور  :تاریخ و محل تولد  

 7034343470: کد ملی 

 آدرس پست الكترونیك :ahmadyahyaee@yahoo.com 

 وب سایت :www.yahyaee.com سایت تخصصی آموزش روابط عمومی 

 

 تحصیالت .2

 لیسانس ارتباطات از دانشگاه عالمه طباطبایی 

  تهران مرکزی -فوق لیسانس تحقیقات ارتباطات از دانشگاه آزاد اسالمی 

  اسالمیدکترای علوم ارتباطات از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 

 

   تجربیات  .3

 سال 90ه، آموزش و تبلیغات به مدت مدیریت روابط عمومی، روزنامه، مجل 

  تا  9407از سال  یمومع طباور نواعم و مجله بنیاد مسكن انقالب اسالمیداخلی مدیر

9401 

  9401تا  9401رئیس روابط عمومی وزارت تعاون از سال 

  9404سردبیر روزنامه توسعه 

 9401کار در سال  رئیس روابط عمومی و تبلیغات پارس تلفن 

  9449تا  9401معاون اداره کل روابط عمومی رجاء از سال 

  9444تا  9449از سال  ءاجرمعاون مرکز آموزش و پژوهش 

 9419 ات 9441 لاس زا لزیدوردوخ ناریا یمومع طباور لک سیئر 

 9413 ات 9414 ات  زا تراجت كناب یناسنا عبانم مشاوره 

 9410 ات 9414ز ا تفن ترازو یمومع طباور رواشم 

 در  ، تشریفات و مشتری مداریروابط عمومی، تحقیق و آموزش ارتباطات، هرواشم

 تاکنون  9441وزارتخانه ها، بانكها، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از 

mailto:ahmadyahyaee@yahoo.com
http://www.yahyaee.com/
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 انتشارات و مقاالت  .4

 کتب: الف
 سال توضیحات ناشر عنوان

 نشر

مبانی روابط 
 عمومی

در حال حاضر در دانشگاه تدريس مي شود  آذر برزین
و بعنوان كتاب برتر روابط عمومي در سال 

از وزير محترم فرهنگ و ارشاد لوح  2831
 .تقدير كسب نموده است
 منبع درسی دانشگاهی

2832 

روابط عمومی 
 حرفه ای

در این کتاب بیست فصل کاربردی درباره  جاجرمی
 .فعالیتهای روابط عمومی آمده است

2833 

روابط عمومی 
 تجاری

مرکز آموزش و 
تحقیقات صنعتی 

 ایران

این کتاب رویکردی نوین به روابط عمومی در 
 .موسسات اقتصادی و تجاری است

2831 

مشتری  آداب
 مداری

مرکز آموزش 
 ماربین

اصل بعنوان اصول جذب ،  01در اين كتاب 
ارتباط ، حفظ و رضايت مشتريان تشريح 

 شده است

2831 

اصول و آداب 
 تشریفات

کارگزار روابط 
 عمومی

اين كتاب در موضوع خود اولین كتاب انتشار 
يافته در ايران است و بعنوان منبع اصلي 
درس روابط عمومي عملي در دانشگاه 

 .تدريس مي شود

2831 

مرکز آموزش  تشریفات هتل
 ماربین

اولین بار در ايران در این موضوع کتاب تالیف 
شده است و در رشته هتلداری دانشگاهها 

و دوره های آموزشی هتلداری مورد 
 استفاده قرار می گیرد

2830 

مديريت 
 تشريفات

كارگزار روابط 
 عمومي

 2833 منبع اصلی درس دانشگاهی

مشتری  اصول
 یمدار

خودروسازی، )
بانکداری و 

 (هتلداری

این کتاب بر مشتری مداری در سازمانهای  جاجرمی
خودروسازی، بانکداری و هتلداری تاکید 

 .دارد

2833 

جامعه شناسی 
 تبلیغات

 2833 منبع اصلي درس دانشگاهی جاجرمي

مديريت علمي 
 روابط عمومي

دانشگاه آزاد 
 اسالمي كرمان

انتخاب  2831كتاب سال استان كرمان در 
 شد

 منبع درسی دانشگاهی

2832 

روابط عمومی و 
 مدیریت شهری

سازمان 
شهرداریهای 

 سراسر کشور

کتابی با رویکرد تخصصی روابط عمومی در 
 شهرداری

2831 

استانداردهاي 
 روابط عمومي

كارگزار روابط 
 عمومي

روابط عمومي به اين اثر اعطا  ویژهجايزه 
 شد

2831 

مديريت علمي 
 عمومي روابط

 کتاب سال روابط عمومی سیمای شرق
 منبع درسی دانشگاهی

2831 

  
 

 مقاالت: ب

  انتشار یكصد مقاله علمی و ترویجی درباره ارتباطات، روابط عمومی و مشری مداری در

 . عمومینشریات و ارتباطات و روابط عمومی نشریات تخصصی 

  بین المللیمقاله در سمینارهای ملی و  40ارایه. 
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 سوابق آموزشی  .5

  دولتی  وزارتخانه، شرکت 907دوره آموزشی برای  077سال اخیر بالغ بر  پانزدهطی

ارتباطات، مشتری مداری،  روابط عمومی،  :با موضوعات. )و خصوصی برگزار شده است

 ...(رجوع، تشریفات و تكریم ارباب

  سال بطور پراکنده تدریس در دانشگاههای آزاد اسالمی و علمی و کاربردی دهطی. 

  سمینار ملی و بین المللی  47سخنرانی در بیش از 

 
 

 سوابق پژوهشی .6

 
  در )رئیس شورای پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکزی

 (. دوران دانشجویی

  ای دولتی و خصوصی در زمینه دی برای سازمانهمورد تحقیق کاربر 37اجرای

استانداردسازی روابط عمومی، برنامه ریزی استراتژیك روابط عمومی، کمپین تبلیغات 

و اطالع رسانی، ارتباطات درون سازمانی، استانداردسازی تشریفات، رضایت سنجی 

مشتریان و ذی نفعان، سنجش انتظارات مدیران، کارکنان، خانواده کارکنان و 

 مشتریان

 

 ها مهارت .7

 مهارتهای هفت گانه : کامپیوترICDL  (.خوب)الزم برای انجام کارها 

 

 افتخارات .8

  مدیر نمونه در دو شرکت دولتی و یك شرکت خصوصی 

 (ده دوره. )استاد نمونه دوره های آموزشی در ده سازمان 

  کتب برتر روابط عمومی و ارتباطات در  ناونع هب هدش فیلات باتک تشهانتخاب

 .کنفرانس های ملی و بین المللی

 نامرک انتخاب کتاب سال استان. 

  مقاله بعنوان مقاله برتر سمینارهای علمی 1انتخاب. 

 یمومع طباور نمجنا باختنا هب مولف برتر شصت سال اخیر روابط عمومی ایران 

 .ناریا

 9413و  9414تاره علمی روابط عمومی کشور در سالهای س. 

 

 عالیق   .9

 فوتبال، شنا و کوهنوردی: ورزش. 

 سنتی و اصیل ایرانی: موسیقی. 

 جهان و تاریخ ایران ادبیات +مدیریت  +تخصصی روابط عمومی و ارتباطات : مطالعه. 
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 (آموزشی و مشاوره ای) سازمانهای همکار .11

  وزارتخانه، شرکت دولتی و خصوصی 907بیش از برگزاری دوره آموزشی برای. 

  سازمان در زمینه روابط عمومی، ارتباطات، مشتری مداری، تبلیغات و  47مشاوره برای

 .تشریفات

 

 
  در ارتباط با برخی از سازمانهایی که با آنها

 .آموزش، مشاوره و تحقیق همکاری شده است

  ،بانک های توسعه صادرات، مسکن
 ملی، تجارت و ملت، مهر اقتصاد

  مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی
 ایران

 مجتمع فنی تهران 

 مرکز آموزش بازرگانی 
 مرکز آموزش وزارت نیرو 
 مرکز آموزش وزارت صنایع و معادن 
 مرکز آموزش هواپیمایی کشوری 
 ذوب آهن اصفهان 
 مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 

 مجتمع مس سرچشمه کرمان 
 سایپاایران خودرو ، 
  قطارهای مسافری رجاءشرکت 
 مرکزآموزش هتلداری ماربین 
 برق منطقه ای یزد، شیراز و قم 
 سازمان تبلیغات اسالمی تهران 
  روابط عمومی و سازمان عقیدتی و

 سیاسی ارتش
 جامع المصطفی قم 
 روابط عمومی وزارت دفاع 
 سازمان آموزش و پرورش تهران 
  کانون پرورش فکری کودکان 
 ومیموسسه تحقیقات روابط عم 
 موسسه کارگزاران روابط عمومی 

 انجمن روابط عمومی ایران 

 انجمن متخصصان روابط عمومی 

 اتاق بازرگانی ایران و چند استان 

 بندر خرمشهر 

 سنگ آهن بافق 

 آلومنیای ایران 

 شرکتهای مستقر در ماهشهر 

  علوم پزشکی دانشگاهها و
 بیمارستانهای دولتی و خصوصی

 شرکتهای مستقر در عسلوئیه 
  مرکز آموزشTMBA 
 مرکز آموزش فناوران 
 مجتمع فنی تهران 
 جهاد دانشگاهی تهران 
 جهاد دانشگاهی شریف 
  ،وزارتخانه های تعاون، راه و ترابری

 صنایع و معادن
 هلدینگ مپنا 
 سازمان انتقال خون ایران 
 هواپیمایی ایران ایرتور 
 جهاد کشاورزی کرمان 
 شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي 

 ايران

 شرکت تک تاکسی تهران 
 سازمان کشتیرانی 
 ،استانداری کردستان، ایالم 

کرمانشاه، اصفهان، فارس، 
 ...و مازندران، خراسان رضوی

 و  ، رشتشهرداریهای تهران، کرج
 ...و مشهد

  ،مراکز آموزشی استانهای گیالن
 اصفهان و شیراز

 پتروشیمی اهواز 
  ،وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران

نفت و شرکت پژوهشگاه صنعت 
 ملی پتروشیمی

 انجمن مهمانسراهای قشم 
 سازمان قاچاق ارز و کاال 
 سازمان تعزیرات حکومتی 
 سازمان حسابرسی کل کشور 
 سازمان منطقه آزاد کیش 
 سازمان منطقه آزاد چاه بهار 
 و... 

*** 

 
 


