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 ییحیایی ایله ااحمد 

 چهره ماندگار روابط عمومی ایران

 (1400اسفند  –)معرفی شده در نخستین جشنواره مردمداری ایران 
 

 
 

ایران است. او  ( مدرس، مشاور، مولف و محقق روابط عمومی9441شهریور  4)زاده  احمد یحیایی ایله ای

دارای لیسانس ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی و فوق لیسانس و دکتری ارتباطات از دانشگاه آزاد اسلامی 

 است.

به واسطه تلاشها و خدمات علمی در زمینه روابط عمومی جوایز ارزشمند و متنوعی  تاکنون 9431از سال وی 

در نخستین جشنواره مردمداری به عنوان چهره  9411اسفند سال دریافت کرده است. احمد یحیایی ایله ای در 

 ماندگار روابط عمومی ایران معرفی شد.

 روابط عمومیحوزه  علمی نویسان بعنوان یکی از فعال ترینتاکنون  0831از سال  یحیایی ایله ای
 ت.سا سمینارهای ملی و بین المللی بعنوان سخنران حضور داشته بیشتردر  )کتاب و مقاله(

یحیایی ایله ای نخستین کتاب خود را با عنوان مبانی روابط عمومی منتشر کرد و این کتاب به عنوان 
 منبع درسی مورد توجه استادان و دانشجویان رشته های ارتباطات و روابط عمومی قرار گرفت. 

 ایران را تحقیقتاکنون همواره تلاش کرده است تا زوایای پنهانی از روابط عمومی  0831وی از سال 
کند و در قالب مقاله و کتاب تلاشهای علمی و کاربردی خود را برای استفاده استادان، دانشجویان و 

 کارگزاران تقدیم کند.
یحیایی ایله ای طی بیست سال اخیر در قالب فعالیتهای آموزشی، مشاوره ای، تحقیق و تالیفی یکی 

 ه است.از فعالان حوزه علمی روابط عمومی ایران بود
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 مسئولیت های اجرایی

 9431مدیر اجرایی مجله مسکن و توسعه بنیاد نمسکن انقلاب اسلانمی در سال  .9

 9431نویسنده بخش اجتماعی روزنامه سلام در سال  .1

 9431مسئول کمیته پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز در سال  .4

 9433نامه توسعه در سال سردبیر )مدیر تحریریه( روز  .4

 9431تا  9431رئیس روابط عمومی وزارت تعاون در سالهای  .5

 9431رئیس روابط عمومی و تبلیغات شرکت پارس تلفن کار در سال  .1

 9431مدیر مسئول و صاحب امتیاز کانون تبلیغاتی سیب در سال  .3

 9431دبیر نظام مشارکت حوزه  مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجاءدر سال  .3

 9431تا  9431معاون مرکز آموزش قطارهای مسافری رجاء از سال  .1

 9431تا  9433رئیس کل روابط عمومی ایران خودرو دیزل از  .91

 9411مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری ارتباط گر از سال  .99

  9415تا   9431مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه کانون ارتباطات از سال  .91

وب سایت مرکز آموزش و مشاوره مدیریت روابط عمومی به آدرس اینترنتی مدیریت  .94

www.iranpr.com   

 www.iranvip.comوب سایت مرکز آموزش و مشاوره مدیریت تشریفات به آدرس اینترنتی مدیریت  .94

 

 حیایی ایله ایکتابهای احمد ی

(: این کتاب به عنوان کتاب برتر روابط عمومی در سال 9439 –کتاب مبانی روابط عمومی )انتشارات آذر برزین  .9

از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت لوح تقدیر کسب نموده است و در حال حاضر در دانشگاه به  9431

توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی چاپ و منتشر  9435عنوان منبع درسی تدریس می شود. این کتاب از سال 

 شده است.

(: این کتاب در موضوع تشریفات اولین 9431 –کتاب اصول و آداب تشریفات )انتشارات کارگزار روابط عمومی  .1

کتاب انتشار یافته در ایران بعد از انقلاب است و بعنوان منبع اصلی درس روابط عمومی عملی و اصول و آداب 

 تشریفات در دانشگاه تدریس می شود.

(: این کتاب برای اولین بار از سوی مرکز آموزش ماربین 9431 -ارات جاجرمی کتاب اصول مشتری مداری )انتش .4

اصل  11چاپ شد. اما پس از آن توسط انتشارات جاجرمی چاپ و منتشر شده است. در این کتاب  9435در سال 

http://www.iranpr.com/
http://www.iranvip.com/
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 ربعنوان اصول جذب، ارتباط، حفظ و رضایت مشتریان تشریح شده است. همچنین این کتاب بر مشتری مداری د

 سازمانهای خودروسازی، بانکداری و هتلداری تاکید دارد. این کتاب یکی از منابع درسی رشته بازاریابی است.

(: کتاب تشربفات هتل در موضوع خود در ایران اولین است و 9431 –کتاب تشریفات هتل )مرکز آموزش ماربین  .4

 تفاده قرار می گیرد.در رشته هتلداری دانشگاهها و دوره های آموزشی هتلداری مورد اس

(: در این کتاب بیست فصل کاربردی درباره فعالیتهای 9433 –کتاب روابط عمومی حرفه ای )انتشارات جاجرمی  .5

 روابط عمومی آمده است. این کتاب در دانشگاه به عنوان دروس روابط عمومی عملی تدریس می شود.

(: این کتاب منبع اصلی درس دانشگاهی 9431 –کتاب مدیریت تشریفات )انتشارات کارگزار روابط عمومی  .1

 مدیریت تشریفات است. همچنین این کتاب در رشته روابط عمومی تدریس می شود.

(: کتاب جامعه شناسی تبلیغات به عنوان منبع اصلی درس 9431 –کتاب جامعه شناسی تبلیغات )انتشارات جاجرمی  .3

 ه است.دانشگاهی جامعه شناسی تبلیغات مورد توجه قرار گرفت

(: این کتاب رویکردی نوین به روابط 9411 –کتاب روابط عمومی تجاری )مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی  .3

 عمومی در موسسات اقتصادی و تجاری است و با موضوع خاص اولین کتاب حوزه روابط عمومی تجاری است.

ب مدیریت علمی روابط عمومی در (: کتا9419 –کتاب مدیریت علمی روابط عمومی )دانشگاه آزاد اسلامی کرمان  .1

به عنوان کتاب سال استان کرمان انتخاب شد و به عنوان منبع درسی دانشگاهی تدریس می شود. این کتاب از  9411

 توسط انتشارات سیمای شرق چاپ و منتشر می شود.با اصلاحات و اضافات  9431سال 

(: این کتاب با رویکرد تخصصی 9411 –سر کشور کتاب روابط عمومی و مدیریت شهری )سازمان شهرداریهای سرا .91

 برای روابط عمومی در شهرداری ها و سازمانهای شهروند مدار نگارش شده است.

(: کتاب استانداردهای روابط عمومی شاهکار 9411 –کتاب استانداردهای روابط عمومی )کارگزار روابط عمومی  .99

ومی به این اثر اعطا شده است. این کتاب به کارگزاران یک کتاب علمی  کاربردی است که جایزه ملی روابط عم

 روابط عمومی برای اجرایی کردن وظایف روابط عمومی بصورت یک راهنمای عملی کمک می کند.

(: این کتاب مجموعه یادداشت های علمی دکتر احمد یحیایی 9411 –کتاب روابط عمومی چیست؟ )سیمای شرق  .91

 ی است که محتوای آن فلسفه و هویت ناب روابط عمومی را نشان می دهد.ایله ای در ارتباط با روابط عموم

(: اولین کتاب فارسی اختصاصی در زمینه تشریفات مدیران 9411 –کتاب تشریفات مدیران )انتشارات جاجرمی  .94

است که همچون یک راهنمای عملی برای مدیران کمک می کند تا مذاکرات بین المللی و جلسات حرفه ای درون 

 زمانی را به بهترین شکل ممکن برگزار کنند.سا

(: این کتاب اولین کتاب استانداردهای تخصصی 9411 –کتاب استانداردهای تشریفات )کارگزار روابط عمومی  .94

تشریفات ایران است. در واقع صاحب نظران و کارگزاران روابط عمومی در این کتابها با دیدگاههای علمی و 

تخصصی دکتر یحیایی ایله ای آشنا می شوند و از این کتاب به عنوان یک راهنمای کاربردی در کارشان استفاده 

 خواهند کرد.
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 وایز عالی تالیفاتج

 9434در دومین سمینار سیاستهای توسعه مسکن در ایران در سال مقاله برتر  .9

 ابعاد و آثار تبلیغاتبا عنوان  9431در سال  " صنعت تبلیغات ایران"دومین همایش مقاله برتر  .1

به خاطر نوآوری در انتشار کتاب اصول و آداب   9434در سال   جشنواره علمی روابط عمومی در نخستینکتاب برتر  .4

 تشریفات

 با عنوان مدیریت بحران در روابط عمومی 9435مقاله برتر در سومین جشنواره علمی روابط عمومی ایران در سال  .4

ریت برای تألیف کتاب مدی المللی روابط عمومییازدهمین دوره سمپوزیوم بین برتر روابط عمومی ایران در  مولف .5

 روابط عمومی علمی

 9434مقاله برتر و دریافت لوح تقدیر از وزیر مسکن در دومین سمینار سیاستهای توسعه مسکن در ایران در سال  .1

با عنوان آسیب شناسی روابط عمومی  9433مقاله برتر در نخستین همایش بررسی مسایل روابط عمومی ایران در سال  .3

 ایران

 برای نگارش کتاب روابط عمومی حرفه ای 9433ن در سال ششمین جشنواره علمی ایرا کتاب برتر در .3

با عنوان روابط عمومی، گفتگو و دیگر  9431مقاله برتر در همایش ملی روابط عمومی و گفتگوی تمدنها در سال  .1

 هیچ

  9435مقاله برتر در اولین کنفرانس روابط عمومی، تبلیغات و در سال  .91

 در تدوین نوآورانه رساله دکتری 9411سال  هفتمین جشنواره علمی ایران در رساله برتر .99

 برای نگارش اولین کتاب استانداردهای روابط عمومی 9411جایزه ملی روابط عمومی در سال  .9

 برای نگارش کتاب مدیریت علمی روابط عمومی 9414کتاب سال استان کرمان در سال  .1

 

 دریافت لوح برتر

 9434دومین سمینار سیاستهای توسعه مسکن در ایران در سال دریافت لوح تقدیر مقاله برتر از وزیر مسکن در  .4

   9431دریافت لوح تقدیر دهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در سال  .4

  9433دریافت لوح تقدیر از وزیر تعاون در سال  .5

 9433دریافت لوح روابط عمومی برتر هفته دولت )وزارت تعاون( در سال  .1

  9431نه ای ویژه از مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجاء در سال دریافت لوح تقدیر خدمات رسا .3
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با  9431در سال  " صنعت تبلیغات ایران"دومین همایش دریافت لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در  .3

 ابعاد و آثار تبلیغاتعنوان 

 9431جشنواره شهید رجایی در سال دریافت لوح مدیر نمونه شرکت قطارهای مسافری رجاء و معرفی به هشتمین  .1

  9434در سال   جشنواره علمی روابط عمومی دریافت لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین .91

 9435و  9434و  9434دریافت لوح تقدیر معلم نمونه از شرکت قطارهای مسافری رجاء در سالهای  .99

 9435درمان و آموزش پزشکی در سال دریافت لوح تقدیر معلم نمونه از وزارت بهداشت،  .91

   9431دریافت لوح تقدیر همایش ارتباطات و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی در سال  .94

 9433و  9431دریافت لوح تقدیر معلم نمونه از مرکز آموزش هتلداری ماربین در سالهای  .94

 9433دریافت لوح تقدیر معلم نمونه از مجتمع فنی تهران در سال  .95

  9433قدیر پنجمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی در سال دریافت لوح ت .91

 9433دریافت لوح تقدیر معلم نمونه از موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو در سال  .93

 برای نگارش کتاب روابط عمومی حرفه ای 9433دریافت لوح تقدیر ششمین جشنواره علمی ایران در سال  .93

 9431از شهرداری کرج در سال  دریافت لوح تقدیر معلم نمونه .91

 در تدوین نوآورانه رساله دکتری 9411دریافت لوح تقدیر هفتمین جشنواره علمی ایران در سال  .11

 9411دریافت لوح تقدیر معلم نمونه از انجمن علمی بازاریابی ایران در سال  .19

 استانداردهای روابط عمومیبرای نگارش اولین کتاب  9411دریافت لوح تقدیر جایزه ملی روابط عمومی در سال  .11

 9414و  9411دریافت لوح تقدیر معلم نمونه از بانک تجارت در سالهای  .14

 برای نگارش کتاب مدیریت علمی روابط عمومی 9414دریافت لوح تقدیر کتاب سال استان کرمان در سال  .14

 9415و  9414، 9414در سالهای می روابط عمومی ایران دریافت لوح تقدیر ستاره عل .15

 9411دریافت لوح تقدیر معلم نمونه از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال  .11

 

 داوری علمی جشنواره ها

 9414داوری جشنواره سرآمدان روابط عمومی سال  .9

 9414داوری جشنواره سرآمدان روابط عمومی سال  .1

 9414داوری دهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی در سال  .4

 9415جشنواره انتشارات روابط عمومی در سال داوری یازدهمین  .4

 9414رئیس کمیته علمی و داوری مقالات ششمین جشنواره ملی روابط عمومی های برتر صنعت نفت در سال  .5

 9414رئیس کمیته علمی و داوری مقالات هفتمین جشنواره ملی روابط عمومی های برتر صنعت نفت در سال  .1
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 9415شتمین جشنواره ملی روابط عمومی های برتر صنعت نفت در سال رئیس کمیته علمی و داوری مقالات ه .3

 9411داوری دوازدهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی در سال  .3

 9413داوری سیزدهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی در سال  .1

 9413داوری چهاردهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی در سال  .91

 9411  های برتر استان خوزستان سالداوری جشنواره روابط عمومی  .99

 9411داوری پانزدهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی در سال  .91

 9411داوری جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق )وزارت نیرو( سال  .94

 9411داوری شانردهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی در سال  .94

 9411  ی برتر استان خوزستان سالداوری جشنواره روابط عمومی ها .95

 عمومی و مدیریت شایعات سواد روابط"عمومی با موضوع  گرایی در روابطاینهمین کنفرانس حرفهداوری مقالات  .91

 9411  "سازمانی

 

 سوابق پژوهشی

مومی، عمورد تحقیق کاربردی برای سازمانهای دولتی و خصوصی در زمینه استانداردسازی روابط  51اجرای بیش از  .9

برنامه ریزی استراتژیک روابط عمومی، کمپین تبلیغات و اطلاع رسانی، ارتباطات درون سازمانی، استانداردسازی 

تشریفات، رضایت سنجی مشتریان و ذی نفعان، سنجش انتظارات مدیران، کارکنان، خانواده کارکنان و مشتریان از 

 جمله:

 9433فوق لیسانس. بررسی تاثیرات اقتصادی اینترنت. پایان نامه  .1

 9433بررسی آثار فرهنگی و اجتماعی اینترنت بر خانواده ها. جهاد دانشگاهی تهران.  .4

 9433تدوین الگوی علمی مدیریت روابط عمومی سازمانهای اثتصادی. رساله دکتری.  .4

  9435و 9434و 9434و9431سنجش رضایت مسافران قطارهای راه آهن در سالهای  .5

 9435ام روسای قطارهای مسافری. تدوین استاندارد استخد .1

 9435تدوین استاندارد استخدام مهمانداران قطارهای مساقری.  .3

 9435تدوین استاندارد آموزش مهمانداران قطارهای مسافری.  .3

 9433تدوین طرح جامع ارتباطات رسانه ای شرکت قطارهای مسافری رجاء .  .1

 9431تدوین استاندارد تشریفات ایران خودرو دیزل.  .91

 9411ن استاندارد مشاغل روابط عمومی ایران خودرو دیزل. تدوی .99

 9419تدوین استاندارد آموزشی مشاغل مدیریتی ایران خودرو دیزل.  .91
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 9414شغل اداره کل روابط عمومی وزارت نفت.  31تدوین استاندارد  .94

 9414شغل خبرگزاری نفت )شانا(.  11تدوین استاندارد  .94

 9414مجتمع پارس جنوبی. تدوین استاندارد مشاغل روابط عمومی  .95

 9414تدوین استاندارد مدیریت جلسات پرسش و پاسخ مدیرعامل.  .91

 9414تحلیل محتوای سخنرانی های مدیر عامل مجتمع پارس جنوبی.  .93

 9414سنجش انتظارات مدیران، کارکنان و خانواده کارکنان مجتمع پارس جنوبی.  .93

 9414پتروشیمی فجر. سنجش انتظارات مدیران، کارکنان و خانواده کارکنان  .91

 9414سنجش انتظارات مدیران، کارکنان و خانواده کارکنان فولاد هرمزگان.  .11

 9415تدوین استاندارد تشریفات پژوهشگاه وزرات نیرو.  .19

 9415تدوین استاندارد دوره های آموزشی روابط عمومی وزارت نفت. .11

 9415طراحی کمپین تبلیغاتی شرکت رایتل.  .14

 9415بین المللی روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران. تدوین استاندارد وظایف  .14

 9415آسیب شناسی جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت.  .15

 9415برای روابط عمومی صنعت نفت.  MINI MBAتدوین استاندارد دوره آموزشی بلند مدت  .11

 9415ده های نفتی. سنجش انتظارات مدیران، کارکنان و خانواده کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فراور .13

 9415تدوین استاندارد تشریفات بین المللی روابط عمومی شرکت ملی نفت.  .13

 9415تدوین استاندارد ارتقای تصویر سازمانی پژوهشگاه صنعت نفت. .11

  9415تدوین برنامه استراتژیک روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت.  .41

 9415آسیب شناسی ارتباطات درون سازمانی آلومینای ایران.  .49

 9415آسیب شناسی ارتباطات رسانه ای بنیاد مستضعفان.  .41

 9411تدوین برنامه استراتژیک روابط عمومی شرکت ملی گاز.  .44

 9413طراحی برنامه استراتژیک روابط عمومی شرکت پتروشیمی اروند .  .44

 9413سنجش انتظارات کارکنان از مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند.  .45

 9413مانی روابط عمومی بنیاد مستضعفان. تدوین اظهارنامه تعالی ساز .41

 9413آسیب شناسی ارتباطات درون سازمانی پتروشیمی فجر.  .43

 9413استقرار مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت آلومینای ایران.  .43

 و... .41
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 سخنرانی ها

دیگر با عنوان روابط عمومی، گفتگو و  9431سخنرانی در همایش ملی روابط عمومی و گفتگوی تمدنها در سال  .9

 هیچ

 (آسیب شناسی روابط عمومی ایران) 9433سخنرانی در نخستین همایش بررسی مسایل روابط عمومی ایران در سال  .1

 9411سخنرانی در سمینار روابط عمومی در هزاره سوم دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی سال  .4

 9413علوم پزشکی زنجان سال سخنرانی در سمینار برنامه ریزی استراتژیک روابط عمومی در دانشگاه  .4

 با عنوان روابط عمومی؛ صنعت ارتباط آفرینی  9414سخنرانی در چهارمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت در سال  .5

 با عنوان ارتباطات مثبت 9415سخنرانی در اولین کنفرانس ملی کتاب و نشر در سال  .1

 عنوان ارتباط آفرینی؛ هنر روابط عمومیبا  9414سخنرانی در نشست انجمن روابط عمومی ایران در سال  .3

 با عنوان مدیریت استراتژیک رادیو 9433سخنرانی در اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد رسانه در سال  .3

 توسط کارگزار روابط عمومی 9411 استانداردسازی فعالیتهای روابط عمومی همایشنخستین سخنرانی در  .1

 9411ابط عمومی در سال مدیریت تشریفات توسط کارگزار روسخنرانی در نخستین همایش  .91

 با عنوان فناوریهای نوین روابط عمومی 9435سخنرانی در دومین سپوزیوم بین المللی روابط عمومی در سال  .99

با عنوان سرمایه اجتماعی؛ محصول نهایی روابط  9433در سال سمپوزیوم روابط عمومی  سخنرانی در چهارمین .91

 عمومی

 با عنوان ساختار و ابزار روابط عمومی تجاری 9433در سال ی پنجمین سمپوزیوم روابط عمومسخنرانی در  .94

با عنوان مدیریت استراتژیک  9411در سال سمپوزیوم روابط عمومی  سخنرانی در کارگاه تخصصی سیزدهمین .94

 روابط عمومی

  در هتل المپیک 9411در سال مدیریت استراتژیک روابط عمومی  ملیسمینار سخنرانی در  .95

 با عنوان ابرداستان سازمان خودت را بساز 9411در سال  عمومی ایراناولین کنفرانس ویدئویی روابط سخنرانی در .91

   با عنوان اسلام، ارتباطات و ایران 9431ی وحدت اسلامی در سال سخنرانی در دهمین کنفرانس بین الملل .93

کاربردی مدیریت آسیب با عنوان الگوی  9413سخنرانی در شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی در سال  .93

 ی شناسی ارتباطات درون سازمان

با عنوان مدیریت  9411در سال  یشانزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومسخنرانی در نشست تخصصی  .91

 ارتباطات بحران کرونا

با عنوان مدیریت  9411در سال  دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی سخنرانی در نشست تخصصی هفدهمین .11

 اخبار جعلی و شایعات 

 ابعاد و آثار تبلیغاتبا عنوان  9431در سال  " صنعت تبلیغات ایران"دومین همایش  سخنرانی در  .19

   9431خنرانی در همایش ملی ارتباطات و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی در سال س .11

http://qalamandish.ir/1392/11/09/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7/
https://www.shara.ir/view/47650/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%E2%80%8C%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 سوابق آموزشی

وزارتخانه، شرکت دولتی و  151دوره آموزشی برای  351تاکنون، بالغ بر  9431طی بیست سال اخیر  از سال  .9

رجوع،  ارباب خصوصی برگزار شده است. )با موضوعات: روابط عمومی،  ارتباطات، مشتری مداری، تکریم

 تشریفات و...(

 طی ده سال بطور پراکنده تدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی و علمی و کاربردی. .1

 سمینار ملی و بین المللی  41سخنرانی در بیش از  .4

 سازمان در زمینه روابط عمومی، ارتباطات، مشتری مداری، تبلیغات و تشریفات. 51مشاوره برای بیش از  .4

 

 )آموزشی و مشاوره ای(سازمانهای همکار 

 :همکاری شده است پژوهشبرخی از سازمانهایی که با آنها در ارتباط با آموزش، مشاوره و 

 ملی، تجارت و ملتبانک های توسعه صادرات، مسکن، مهر اقتصاد ، 

 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 

 مجتمع فنی تهران 

 مرکز آموزش بازرگانی 

 مرکز آموزش وزارت نیرو 

  آموزش وزارت صنایع و معادنمرکز 

 مرکز آموزش هواپیمایی کشوری 

 ذوب آهن اصفهان 

 مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 

 مجتمع مس سرچشمه کرمان 

 شرکت صنعتی گل گهر 

 سایپاایران خودرو ، 

 شرکت قطارهای مسافری رجاء 

 مرکزآموزش هتلداری ماربین 

 برق منطقه ای یزد، شیراز و قم 

  تهرانسازمان تبلیغات اسلامی 

 روابط عمومی و سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش 

 جامع المصطفی قم 
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 روابط عمومی وزارت دفاع 

 سازمان آموزش و پرورش تهران 

  کانون پرورش فکری کودکان 

 موسسه تحقیقات روابط عمومی 

 موسسه کارگزاران روابط عمومی 

 انجمن روابط عمومی ایران 

 انجمن متخصصان روابط عمومی 

  ایران و چند استاناتاق بازرگانی 

 بندر خرمشهر 

 سنگ آهن بافق 

 آلومنیای ایران 

 شرکتهای مستقر در ماهشهر 

 علوم پزشکی دانشگاهها و بیمارستانهای دولتی و خصوصی 

 گروه صنعتی انتخاب 

 شرکتهای مستقر در عسلوئیه 

  مرکز آموزشTMBA 

 مرکز آموزش فناوران 

 مجتمع فنی تهران 

 جهاد دانشگاهی تهران 

  دانشگاهی شریفجهاد 

 وزارتخانه های تعاون، راه و ترابری، صنایع و معادن 

 گروه و هلدینگ صنعتی مپنا 

 سازمان انتقال خون ایران 

 هواپیمایی ایران ایرتور 

 جهاد کشاورزی کرمان 

 شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 

 شرکت تک تاکسی تهران 

 سازمان کشتیرانی 

 ،و... نشاه، اصفهان، فارس، مازندران، خراسان رضویکرما استانداری کردستان، ایلام 

 و... ، شیراز، سیرجان، کرمان، اصفهانو مشهد ، رشتشهرداریهای تهران، کرج 
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 مراکز آموزشی استانهای گیلان، اصفهان و شیراز 

 پتروشیمی اهواز 

 وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت ملی پتروشیمی 

 راهای قشمانجمن مهمانس 

 سازمان قاچاق ارز و کالا 

 سازمان تعزیرات حکومتی 

 سازمان حسابرسی کل کشور 

 سازمان منطقه آزاد کیش 

 سازمان منطقه آزاد چاه بهار 

 ...و 
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