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طراحی استراتژی بازاریابی بانک ملت
طراحی ساختار بازاریابی بانک ملت
توسعه خدمات نوین بانکی در بانک ملت
بنچ مارک محصوالت و خدمات بانکداری خرد و شرکتی در بانک های دنیا
مدیر و طراح باشگاه مشتریان بانک ملت
تدوین چشم انداز ،ارزشهای محوری و ماموریت بانک ملت
طراحی شاخص رضایت مشتریان بانک ملت
طراحی الگوی جامع هویت سازمانی بانک ملت
سنجش هوش سازمانی در بانک ملت و ارتباط آن با عملکرد
طراحی حاکمیت شرکتی در بانک ملت پس از خصوصی شدن
بررسی رفتار استراتژیک مدیران ارشد بانک ملت
مدیر پروژه تعالی سازمانی بانک ملت
سنجش توسعه منابع انسانی در دانشگاه تهران
ارزیابی کیفیت خدمات در دانشگاه تهران از منظر دانشجویان
تدوین سرفصل های دروس رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت امور بانکی در مقطع کارشناسی
ارشد
ارائه الگویی برای سنجش کیفیت خدمات بانکداری اسالمی(صندوق حمایت از پژوهشگران)
استاد راهنما ،مشاور و ناظر پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

-------------------------------افتخارات
 .1مدیر پژوهشی برگزیده سیستم بانکی سال 1392
 .2مدیر پژوهشی برگزیده سیستم بانکی سال 1393
--------------------------------
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فعالیت های اجرایی
 .1رییس اداره کل مدیریت بازاریابی بانک ملت(از مهر )1394
 .2رئیس مرکز تحقیقات و برنامهریزی بانک ملت( شهریور  1391تا مهر )1394
 .3معاون اداره کل توسعه بازار بانک ملت(اسفند  1388تا شهریور )1391
 .4عضو شورای راهبرد بیمه ما
 .5عضو کمیته عالی تبلیغات بانک ملت
 .6دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی بانک ملت
 .7دبیر کارگروه هوش رقابتی بانک ملت
 .8دبیر علمی اولین کنفرانس مدیریت تبلیغات
 .9عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت استراتژیک
 .11عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت خدمات
 .11عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت اجرایی
 .12مدیر گروه برنامهریزی مرکز تحقیقات و برنامهریزی بانک ملت
 .13محقق ،مشاور و مدیر پروژه های تحقیقاتی در بانک ملت
-------------------------------وضعیت تحصیلی
 .1کارشناسی( :)1376-1379مدیریت بازرگانی؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2کارشناسی ارشد( :)1381-1383مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل؛ دانشگاه تهران
 .3دکتری تخصصی( :)1383-1388مدیریت گرایش سیاست گذاری؛
-------------------------------پایان نامه
دکتری

 طراحی چارچوب استراتژیک توسعه بانکداری الکترونیک در بانک های تجاری کشور ()1388

کارشناسی ارشد

 ارزیابی کیفیت خدمات بانک ملت با استفاده از مدل )1383( SERVQUAL

-------------------------------مقاالت
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( .3علمی پژوهشی)

 .14ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از منظر کارکنان ،فرهنگ مدیریت ،شماره
 .15وفاداری خدمت ،اثرات کیفیت خدمات و نقش میانجی رضایت مشتریان ،دانش مدیریت ،شماره ( .61علمی
ترویجی)

 .16بررسی مقایسه ای هوش سازمانی در بانک های خصوصی و دولتی ،دانش مدیریت بازرگانی( ،علمی و پژوهشی)
17. Assessing service quality at University of Tehran: UNQUAL versus UNPERF
فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،سال چهاردهم ،شماره  ،48تابستان (1386علمی و پژوهشی)
18. The impact of 3D e-readiness on e-banking development in Iran: a fuzzy AHP
analysis, Expert System with application, Volume 37, Issue 6, June 2111, pp. 4184-4193.

-------------------------------کتاب
 .1بازاریابی خدمات بانکی ،انتشارات دانشگاه تهران.1391 ،
 .2مدیریت کیفیت خدمات ،انتشارات نگاه دانش.1384 ،
-------------------------------تدریس در دانشگاه
تدریس از سال  1383تاکنون در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
تدریس در مقطع کارشناسی ارشد(دورس اصلی)
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مدیریت بازاریابی
تحقیقات بازاریابی
تبلیغات
بازاریابی استراتژیک
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سمینارها ،کنفرانس ها و دوره های آموزشی
 .1سخنران همایش بازاریابی بیمه()1394
 .2سخنران همایش بانکداری اسالمی
 .3سخنران کنفرانس مدیریت خدمات()1393
 .4سخنران کنفرانس ابزارها و تکنیک های مدیریتی()1393
 .5سخنران کنفرانس بازاریابی بانک ،بیمه و بورس()1391-1392
 .6برگزاری "کارگاه های بازاریابی و مشتری مداری" در بانک ملت از سال .1381-1384
 .7تدریس بیش از  81دوره "مشتری مداری و منشور اخالقی" در بانک ملت از سال  1383تاکنون.
 .8تدریس دوره "چشم انداز و منشور اخالقی" ویژه کارکنان بانک ملت از سال  1385تاکنون.
 .9تدریس دو دوره  21ساعته "مشتری مداری" ویژه کارکنان موسسه مالی و اعتباری قوامین.
 .11تدریس یک دوره  21ساعته "مشتری مداری" ویژه کارکنان موسسه تعاونی اعتبار شهر.
 .11تدریس یک دوره  21ساعته "رفتار سازمانی" ویژه مدیران شرکت پاکشو در مرکز آموزش های
کاربردی دانشکده مدیریت.
 .12تدریس یک دوره  4ساعته "خالقیت" ویژه مدیران شرکت پالستیک چابکسر شمال در مرکز
آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت.
 .13تدریس یک دوره  4ساعته "انگیزش" ویژه مدیران شرکت پالستیک چابکسر شمال در مرکز
آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت.
 .14تدریس یک دوره  11ساعته "مدیریت موثر جلسات" ویژه مدیران مراکز شهرستان وزارت کار و
امور اجتماعی.
" .15آسیب شناسی سازمان" در موسسه قرض الحسنه بسیجیان.
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