
 بسمه تعالی

                        مجتبی شفاعی                                               سوابق شغلی، علمی و اجرایی         

 دیرعامل شرکت مدیریت فردام -

 پخش مویرگی حوزه مشاور مدیریت در حوزه توسعه فروش و -

 (1392دانشگاه تهران )از سال  مدرس دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی -

 شرکت مدیریت فردا  ، محصوالت و خدماتبخشی از سوابق         

 قرارداد مطالعات و طراحی باشگاه مشتریان بانک ملی ایران -

 ( بانک ملی ایرانData Miningقرارداد داده کاوی ) -

 قرارداد ارزیابی اکوسیستم خدمات شرکت توسن تکنو  -

 شهر و شرکتهای پرداخت نوین و فن آواکارت)کارفرما: توسن تکنو( در بانکهای انصار،آینده، POSو  ATM،VTMتحلیل خدمات قرارداد  -

 )کلینیک مشتریان(  راه اندازی مرکز تخصصی رفتارشناسی و وفادارسازی مشتریان صنعت بانکداری -

 (CIپیش بینی رفتار مشتریان )ص و سامانه تشخیطراحی و تولید  -

 (فروش و پخش بر شاخص ها و گزارشات تصمیم ساز در حوزهبا تمرکز ) Arena-BIو پیاده سازی سامانه هوش تجاری  راحیط -

 فروش و راه اندازی پخش مویرگی بهبودمشاوره خدمات  -

 مشاوره بهبود کسب و کارخدمات  -

 برخی از سوابق مشاوره          

 مشاور شرکت تعاونی تامین رفاه و مسکن پزشکان -

 مشاور مدیرعامل شرکت سمسان آریا سیستمز -

 پرومو تله مشاور مدیرعامل شرکت پارس -

 پخش مویرگی شرکتچندین به  مشاوره -

 مشاوره به چندین شرکت نرم افزاری -

 دکتر شفاعیبخشی از تجربیات کاری          

 عضو سابق هیئت مدیره شرکت خدمات فرودگاهی شاهد -

 مدیرعامل سابق شرکت هوشمند ارتباطات وایا  -

 فروشگاههای آزاد ائم مقام مدیرعامل شرکتق -

 مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت پخش سراسری پوراپخش -

 پوراپخش قات بازار هولدینگ داروییمدیر تحقی -

 مدیر بازاریابی و فروش شرکت پیشتازان توسعه  -

 نوآوران تجارتشرکت بازرگانی  مدیر برنامه ریزی -

 سوابق تحصیلی          

 رای مدیریت گرایش تطبیق و توسعه  دکت -

 گرایش بازاریابی   EMBAکارشناسی ارشد  -

 کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار -

 سوابق تالیف          

 1396، «باشگاه مشتریانرفتارشناسی، وفادارسازی و »تالیف کتاب  -

 1393، « راهنمای کاربردی بازاریابی و فروش مویرگی»تالیف کتاب  -

 1391، «سیر تحول علم مدیریت در ایران و جهان»تالیف کتاب  -

 1388، (« XBRLزبان گزارشگری تجاری گسترش پذیر )»تالیف کتاب  -
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