سلیم خلیلی

مدرس و مشاور حوزه کسب و کار

آموزش ،مشاوره و ارائه خدمات مدیریتی

سلیم خلیلی
Get Ready to Transform
Yourself for Success

خودتان را برای تبدیل شدن
به آدم موفق ،آماده کنید

سلیم خلیلی
 .1استاد و منتور دوره )Doctor of Business Administration( DBA
دانشگاه ( University of Atlantaشهر آتالنتا ،ایالت جورجیا امریکا)
 .2استاد و منتور دانشگاه بین المللی Robert Gordon

 .3دارای سابقه تدریس در دانشگاه تهران ،شهید بهشتی ،آزاد اسالمی و ...

 .4استاد آکادمی بین المللی مدیریت و بازاریابی آلمانTÜV Rheinland ،
آلمان IQS ،انگلستان و  ANCCPایتالیا
 .5کار آفرین نمونه ایران
 .6خالق سبک مدیریت لژیونری در ایران

 .7مدرس و مشاور منتخب پروفسوران برایان
تریسی و جک کنفیلد در حوزه مدیریت در ایران
 .8دانش آموخته دانشگاه تهران
 .9مشاور بیش از  50شرکت داخلی و خارجی در حوزه مدیریت

ماموریت من
ارائه خدمات تخصصی به بنگاه های اقتصادی به منظور فراهم نمودن بهترین شرایط کسب
و کار ،افزایش رقابت پذیری و بهبود فضای کسب و کارشان ،می باشد.

چشم انداز من
در افق بلند مدت خود خواهم توانست ضمن فراهم نمودن محیطی رقابتی در فضای
کسب و کار ،جایگاه خود را به عنوان مشاور مدیریت تراز اول خاورمیانه ،تثبیت نمایم.

خدمات مشاور مدیریت

مشاور مدیریت
مشاور مدیریت ،خدمتی است که به رهبران و کارآفرینان بنگاه های اقتصادی ،راهنمایی های الزم را برای مدیریت کسب و کار،
ارائه می دهد.
اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در حوزه مدیریت ،خود را به عنوان مشاور معرفی می نمایند ،از آن دسته از افرادی هستند که
هرگز هیچ سمت اجرایی و یا مدیریت کسب و کار مستقلی نداشته و فقط به مدرک دانشگاهی خود اتکا دارند.
یک مشاور آگاه در زمینه مدیریت ،شخصی است که جدا از دسترسی به معلومات تخصصی و دانشگاهی ،سابقه حضور در بازار
محلی ( ،)B2Cشرکتها ( ،)B2Bسازمان ها ( )B2Gو جهانی را نیز داشته باشد.

وظیفه یک مشاور مدیریت
مهمترین وظیفه یک مشاور مدیریت ،قراردادن شما در مسیر صحیح برنامه ریزی برای کسب و کارتان می باشد .در واقع شما می
توانید با مطرح کردن نظرات و پیش بینی های خود ،به دو نتیجه برسد:
 راه اشتباه کدام است.
 صحیح ترین مسیر چه می تواند باشد.
باید بدانید وظیفه تدوین طرح های توجیهی ،برنامه کسب و کار ( )Business Planو برنامه بازار ( )Marketing Planبر
عهده مشاور نبوده و او تنها می توانند نقاط مضر ،پرسود و مفید را به شما نشان داده و شما را برای تکمیل ،بهبود و یا تعویض
طرح راهنمایی کند.

معرفی خدمات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اجرای پروژه های عارضه یابی سازمان
مشاوره در حوزه بازاریابی و فروش
مشاوره در حوزه مشتری مداری سازمان
مشاوره در حوزه برندینگ
مشاوره در حوزه فناوری اطالعات
مشاوره در حوزه منابع انسانی
مشاوره و مدیریت صادرات و واردات محصوالت
مشاوره و اخذ تسهیالت بانکی
مشاوره ،آموزش و استقرار استاندارد های سازمان جهانی استاندارد:
•
•
•
•
•
•

 ISO 10668استاندارد ارزش گذاری برند (مدیریت برند)
 ISO 27001استاندارد مدیریت امنیت اطالعات ()ISMS
 ISO 10002استاندارد مدیریت شکایات مشتریان
 ISO 9001استاندارد مدیریت کیفیت
پیادهسازی مدل  EFQMتعالی سازمانی
پیاده سازی APQC

معرفی خدمات آموزشی
برگزاری دوره های کوتاه و بلند مدت در حوزه مدیریت
با همکاری دانشگاه ها و موسسات داخلی و خارجی

دوره های بلند مدت
• دوره فشرده مدیریت راهبردی کسب و کار  mini MBAبه مدت  100ساعت
• دوره مدیریت راهبردی کسب و کار  MBAبه مدت  486ساعت

• دوره مدیریت عالی راهبردی کسب و کار  DBAبه مدت  480ساعت
با مجوز وزارت علوم و همکاری دانشگاه های داخلی و خارجی

دوره های حرفه ای بازاریابی و فروش ()Sales & Marketing
 .1دوره فروش و بازاریابی از پایه تا حرفه ای شامل بازاریابی تلفنی ،حضوری ،غیر حضوری و ...
 .2دوره مهندسی فروش ()Sales Engineering
 .3دوره تربیت مدیر فروش و بازاریابی
 .4دوره استراتژیک بازاریابی
 .5دوره تدوین برنامه بازاریابی ()Marketing Plan
 .6دوره خدمات پس از فروش و پشتیبانی محصول
 .7دوره مدیریت برند و برند سازی
 .8دوره ارزیابی برند بر اساس استاندارد ایزو 10668
 .9دوره مدیریت تبلیغات و ترویج
 .10دوره مدیریت پخش و توزیع
 .11دوره تحقیقات بازار
 .12دوره بازاریابی و برندینگ اینترنتی
 .13دوره مدیریت روابط عمومی در بازاریابی و فروش

دوره های حرفه ای مشتری مداری

دوره های استراتژی

.1

دوره مشتری مداری ()Customer Orientation

.1

دوره مدیریت استراتژی کالسیک

.2

دوره ارتباط موثر با مشتری

.2

.3

دوره مدیریت ارتباط با مشتری ()CRM

دوره مدیریت استراتژی مدرن

.3

.4

دوره سنجش رضایت مشتری ()CSM

دوره مدیریت استراتژی تهاجمی

.5

دوره مدیریت شکایت مشتری ()CCM

.4

دوره مدیریت استراتژی حذف رقیب

.6

دوره آموزش نرم افزار
Microsoft Dynamics CRM

.5

دوره استراتژیک بر اساس متد سان تزو

.6

دوره تفکرات استراتژیک

.7

دوره ایجاد باشگاه مشتری

.7

دوره تدوین برنامه استراتژیک کسب و کار

.8

دوره مدیریت رفتار مصرف کننده

 .8دوره استفاده از ابزار استراتژیک

دوره های تکمیلی کسب و کار
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

دوره مدیریت و بهبود فرآیندها
دوره مدیریت زنجیره تامین ()SCM
دوره سیستم های اطالعات مدیریت ()MIS
دوره مدیریت کیفیت فراگیر ()TQM
دوره تفکر سیستمی ()Systems Thinking
دوره 5S
دوره مدیریت دانش ()KM
دوره مدیریت تولید و عملیات
دوره 6 Sigma
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره مدیریت تغییر (رقص تغییر)
دوره تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی

دوره های عمومی
 .1دوره موفقیت
 .2دوره هوش هیجانی (احساسی)
 .3دوره نفوذ در دیگران
 .4دوره مدیریت خویشتن
 .5دوره اصول و فنون مذاکره و مهارت های ارتباطی
()Negotiation
 .6دوره زبان بدن ()Body Language
 .7دوره مدیریت زمان
 .8دوره آداب معاشرت تجاری و مدیریت تشریفات
 .9دوره مدیریت استرس
 .10دوره مدیریت بحران
 .11دوره شخصیت شناسی

نمونه گواهی نامه های ارائه شده در دوره ها آموزشی

گالری همایش ها و دوره ها برگزار شده

گالری همایش ها و دوره ها برگزار شده

گالری همایش ها و دوره ها برگزار شده

گالری همایش ها و دوره ها برگزار شده

گالری همایش ها و دوره ها برگزار شده

گالری همایش ها و دوره ها برگزار شده

گالری همایش ها و دوره ها برگزار شده

دوره ها و همایش های برگزار شده
ردیف نام دوره یا همایش

محل برگزاری

تاریخ

با همکاری

1

سمینار آشنایی CRM

1389/07/21

2

سمینار سنجش رضایت مشتری

1389/08/19

3

سمینار مدیریت شکایت مشتری

1389/09/17

مشهد  -شهرک
 شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضویفناوری و
 شهرک فناوری و بیوتکنولوژی شمال شرقبیوتکنولوژی شمال
 شرکت آرین پاک شرقشرق

4

سمینار راهکارهای مشتری مداری 1389/10/30

کانون فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد

تهران – دانشگاه آزاد

5

کارگاه شاخص رضایتمندی
مشتریان آمریکا ACSI

1389/12/25

آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان

تهران  -شهرداری

6

کارگاه CRM

1390/03/25

آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان

تهران  -شهرداری

7

کارگاه ارتباط موثر با مشتریان

1390/04/29

آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان

تهران  -شهرداری

8

کارگاه CRM

1390/09/23

آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان

تهران  -شهرداری

9

کارگاه CRM

1390/11/13

آکادمی مدیریت سرآمد ایرانیان

تهران  -شهرداری

10

کارگاه زبان بدن

1392/06/10

سازمان مناطق آزاد کیش

کیش – سازمان

11

دوره زبان بدن

1392/10/05

موسسه آموزش عالی ندا

تهران

12

فروش به سبک لژیونر

1392/10/19

شهرداری تهران ،سرای محله عباس آباد

تهران

13

دوره پله های موفقیت

1392/10/20

شهرداری تهران ،سرای محله عباس آباد

تهران

دوره ها و همایش های برگزار شده
ردیف نام دوره یا همایش

تاریخ

با همکاری

محل برگزاری

14

مذاکره فروش به سبک یک لژیونر

 1392/11/03شهرداری تهران ،سرای محله عباس آباد تهران

15

مشتری مداری به سبک یک لژیونر

 1392/11/17شهرداری تهران ،سرای محله عباس آباد تهران

16

دوره زبان بدن

 1392/12/01شهرداری تهران ،سرای محله عباس آباد تهران

17

دوره اصول و فنون مذاکره

 1392/12/09مجتمع فنی تهران – نمایندگی البرز

18

اولین همایش مشتری مداری در صنعت هتلداری  1392/12/13مبتکران فخر کیش ،هتل ارم

کرج
کیش

19

کارآفرینی

 1392/12/20دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد

تهران جنوب

20

دوره CRM

 1393/02/09مجتمع فنی تهران – نمایندگی البرز

کرج

21

کارگاه آموزشی آداب معاشرت در کسب و کار

 1393/03/01شهرداری تهران ،سرای محله عباس آباد تهران

22

کارگاه زبان بدن در ارتباطات و فروش

 1393/03/09علوم مدیریت کسب و کار ویژن

23

کارگاه زبان بدن

 1393/03/22شهرداری تهران ،سرای محله عباس آباد تهران

اهواز

24

کارگاه شخصیت شناسی

 1393/03/28شهرداری تهران ،سرای محله جماران

تهران

25

دوره استراتژیک لژیونرهای فروش

 1393/04/05شهرداری تهران ،سرای محله جماران

تهران

26

سمینار بزرگ زبان بدن

 1393/04/06دانشگاه صنعتی اصفهان

اصفهان

دوره ها و همایش های برگزار شده:
ردیف نام دوره یا همایش

تاریخ

با همکاری

محل برگزاری

27

دوره زبان بدن

 1393/06/21شهرداری تهران ،سرای محله قلهک

تهران

28

شخصیت شناسی در فروش

 ANCCP 1393/06/24ایتالیا و  IQSانگلستان

تهران

29

توسعه هوش هیجانی ()EQ

 ANCCP 1393/07/07ایتالیا و  IQSانگلستان

تهران

30

مذاکره با رویکرد فروش

 ANCCP 1393/07/14ایتالیا و  IQSانگلستان

تهران

31

سومین سمینار بزرگ بازاریابی و فروش

 1393/07/25گروه بازاریابی ایران ،شهرداری تهران تهران

32

کارگاه اصول موفقیت

 1393/09/08دانشگاه یزد – گروه پادیران

یزد

33

دوره مشتری مداری ISO 10002

 TUV 1393/08/17آلمان

تهران

33

مدیریت بحران

 ANCCP 1393/09/01ایتالیا و  IQSانگلستان

تهران

34

آداب و معاشرت حرفه ای در کسب و کار  ANCCP 1393/09/22ایتالیا و  IQSانگلستان

تهران

35

دوره اصول بازاریابی

 ANCCP 1393/10/01ایتالیا و  IQSانگلستان

تهران

36

دوره مدیریت خویشتن

 ANCCP 1393/10/13ایتالیا و  IQSانگلستان

تهران

37

دوره مدیریت تبلیغات

 ANCCP 1393/10/20ایتالیا و  IQSانگلستان

تهران

38

دوره شخصیت شناسی

 1393/10/25گروه آموزشی آوین

اهواز

دوره ها و همایش های برگزار شده
ردیف نام دوره یا همایش

تاریخ

با همکاری

 1393/10/26گروه آموزشی آوین

محل برگزاری

39

دوره زبان بدن

40

 1393/11/01آکادمی کسب و کار آلمان ،موسسه
دوره  mini MBAبا گرایش بازاریابی  100ساعت
 1393/12/22آموزش عالی آرمان

تهران

41

چهارمین سمینار ملی بازاریابی و فروش

 1393/12/01گروه بازاریابی ایران ،دانشگاه تهران

تهران

42

همایش ملی زبان بدن

 1393/12/22دانشگاه تهران

تهران

43

همایش مشتری مداری در صنعت گردشگری

44

مدیریت زمان

 1394/02/10آکادمی  GIMMآلمان
 ANCCP 1394/02/16ایتالیا و  IQSانگلستان

تبریز

45

دوره  mini MBAبا گرایش بازاریابی  64ساعت

1394/02/31
1394/03/27

46

مدیریت استرس

 ANCCP 1394/03/09ایتالیا و  IQSانگلستان

تهران

47

مدیریت فروش لژیونری

فراز اندیشان پردیس کرمان – جهاد
1394/03/21
دانشگاهی کرمان

کرمان

48

شخصیت شناسی

 1394/05/09دانشگاه تهران

تهران

49

ترفند های مذاکره

 1394/05/30دانشگاه شهید بهشتی

تهران

50

شخصیت شناسی

51

زبان بدن

 1394/07/07گروه آموزشی آوین ()EMBA
 1394/07/08گروه آموزشی آوین ()EMBA

اهواز

آکادمی کسب و کار آلمان

اهواز

تهران
تبریز

اهواز

دوره ها و همایش های برگزار شده
ردیف نام دوره یا همایش

تاریخ

با همکاری

52

کارگاه زبان بدن

53

همایش شخصیت شناسی

1394/08/08

54

دوره  MBA Dentalکد یک ،به مدت 150

1394/08/14
1394/02/09

55

کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح – پنل مدیریت 1394/11/02
 1394/11/09دانشگاه تهران
دوره مدیریت تغییر و تحول در کسب و کار

56
57

دوره  MBA Dentalکد دو ،به مدت 150

 1394/08/07دانشگاه تهران

محل برگزاری
تهران

دانشگاه یزد – گروه پادیران
دانشگاه تهران ،دانشگاه بین المللی
روبرت گاردن انگلستان ،موسسه فردای
تهران
سالم و موسسه آموزش عالی آرمان و
موسسه  SLSانگلستان
هتل المپیک
دانشکده علوم پزشکی ارتش
یزد

تهران

دانشگاه تهران ،دانشگاه بین المللی
 1394/11/16روبرت گاردن انگلستان ،موسسه فردای
تهران
 1394/05/29سالم و موسسه آموزش عالی آرمان و
موسسه  SLSانگلستان

دوره ها سفارشی شده برای شرکت ها
تاریخ سازمان

محل برگزاری

ردیف نام دوره یا همایش
1

مشتری مداری در آژانس های مسافرتی

 1389گروه آژانس های مشهد

مشهد

2

مشتری مداری در فروشگاه زنجیره ای

 1389فروشگاه زنجیره ای رفاه ،پروما

مشهد

3

CRM

 1389موبایل GLX

تهران

4

خدمات پس از فروش

 1389موبایل GLX

تهران

5

CRM

 1389شرکت اتوبوس SCANIA

تهران

6

خدمات پس از فروش

 1389شرکت اتوبوس SCANIA

تهران

7

مشتری مداری

 1391مجتمع فنی تهران – نمایندگی نارمک تهران

8

فروش ،بازاریابی ،زبان بدن ،شخصیت شناسی ،مذاکره

 1393گروه سرمایه گزاری امیران

مشهد

9

فروش ،بازاریابی ،زبان بدن ،شخصیت شناسی ،مذاکره

 1393گروه پوشاک پل

یزد

10

نمایشگاه داری ،فروش ،زبان بدن ،شخصیت شناسی مذاکره  1393شرکت ماشین سازی مرشد گوهر
شرکت خدمات مسافرتی و هواپیمایی
ساتراپ

تهران

تبریز

11

مشتری مداری

1394

12

مشتری مداری

 1394شرکت دیده بان نت

کرمان

13

طرح بازاریابی ()Marketing Plan

 1394مجتمع کشت و صنعت شریف آباد

تهران

14

طرح بازاریابی ()Marketing Plan

 1394شرکت توسعه مکانیزاسیون کوثر

تهران

دوره ها سفارشی شده برای شرکت ها
تاریخ سازمان

محل برگزاری

ردیف نام دوره یا همایش
15

طرح بازاریابی ()Marketing Plan

 1394رام طیور

تهران

16

طرح بازاریابی ()Marketing Plan

 1394مجتمع کشت و صنعت اشراق

تهران

17

طرح بازاریابی ()Marketing Plan

 1394شرکت تهران الکتریک

تهران

18

طرح بازاریابی ()Marketing Plan

 1394شرکت مرغ زربال

تهران

19

طرح بازاریابی ()Marketing Plan

 1394شرکت هادی برق

تهران

20

طرح بازاریابی ()Marketing Plan

 1394شرکت چینه

تهران

21

طرح بازاریابی ()Marketing Plan

 1394شرکت خوراک دام پارس

تهران

22

طرح بازاریابی ()Marketing Plan

 1394شرکت مرغک

تهران

23

طرح بازاریابی ()Marketing Plan

 1394هلدینگ سرمایه گذاری کوثر

تهران

تقدیر نامه ها

رزومه:

 اطالعات شخصی

نام :سلیم نام خانوادگی :خلیلی
تلفن تماس09126857496 :
آدرس پست الکترونیکی Salimkhalili@live.com :و
info@salimkhalili.com
وب سایتwww.salimkhalili.com :

سوابق تحصیلی

دکترا – مدیریت عالی راهبردی کسب و کار ()DBA
دانش آموخته دانشگاه تهران در کارشناسی ارشد  -رشته مدیریت راهبردی کسب و کار ()MBA
کارشناسی  -مدیریت فناوری اطالعات

لیست گواهینامه ها:

 دارای گواهینامه مدیریت بازاریابی و برندینگ اینترنتی از ایسلند
 دارای گواهینامه ارزیابی برند  ISO 10668:2010از انگلستان
 دارای گواهینامه تحلیل کسب و کار از )International Institute of Business Analysis( IIBA
 دارای گواهینامه نظام مدیریت رسیدگی به شکایات بر اساس استاندارد  ISO10002:2004از آلمان
 دارای گواهینامه مدیریت امنیت اطالعات  ISO 27001:2005از انگلستان
 دارای گواهینامه مدیریت دانش () Knowledge management KM
 دارای گواهینامه 6 Sigma
 دارای گواهینامه  )Aptech Certified Computer Professional( ACCPاز آمریکا
 دارای گواهینامه مدیریت پروژه  Project Managementاز آمریکا

رزومه:

 سوابق همکاری:
در این قسمت نام شرکتها و سازمانهایی که افتخار همکاری ،مشاوره و آموزش آنان را داشته ام ،آوره ام.
ردیف

نام سازمان

ردیف

نام سازمان

ردیف

نام سازمان

1
۲
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1۲
13
14

شرکت نفت فالت قاره ایران
شرکت البرز ماکارون (مانا ماکارون)
بازار موبایل ایران
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه علمی کاربردی
مجتمع فنی تهران
شرکت موبایل GLX
گروه سرمایه گذاری تات
شرکت کوپنت (گلرنگ)
شرکت ایتالیایی Italian Fashions
شرکت آرین پارک شرق
شرکت پیشتاز پردازش پارس
شرکت ایتالیایی Miss Fashion
شرکت طرفه نگار (هلو)

۲1
۲۲
۲3
۲4
۲5
۲6
۲7
۲8
۲9
30
31
3۲
33
34

شرکت بازرگانی خالقیان
شرکت پیشگامان اندیشه توسعه
آکادمی برنا
شرکت نوآوران ارتباطات امید
شرکت توسعه سیستم سانای
جواهرات دست ساز Miss Design
شرکت سیوان
سازمان منطقه آزاد کیش
TÜV Rheinland
مبتکران فخر کیش (ایرانیان)
شهرداری تهران
مدیریت محله تهران (جماران)
مدیریت محله تهران (عباس آباد)
مدیریت محله تهران (قلهک)

41
4۲
43
44
45
47
48
49
50
51
5۲
53

شرکت سرمایه گذاری امیران
هلدینگ الماس مبین
شرکت امیران استون
شرکت مرشد گوهر
امیران موتورز
مدرسه بین المللی مدیریت و
بازاریابی آلمان
گروه تبلیغاتی آوین
شرکت هواپیمایی ساتراپ
جهاد دانشگاهی
گروه فراز اندیشان پردیس کریمان
شرکت دیده بان نت
ودا ونداد تات
مجتمع کشت و صنعت شریف آباد

15

مدیریت سرآمد ایرانیان

35

شرکت مدیریت کسب و کار ویژن

54

شرکت مرغ زربال

16

شرکت عقاب افشان (اتوبوس اسکانیا)

36

شرکت کشت و صنعت روژان

55

شرکت تهران الکتریک

17

شرکت پارس اندیشه مهرگان

37

 IQSانگلستان

56

شرکت چینه

18

شرکت نظم پویان صنعت نوین

38

 ANCCPایتالیا

57

شرکت هادی برق

19

شرکت ایمپلنتDIO

39

شرکت پوشاک پل

58

شرکت مرغک

۲0

شرکت دارویی سحر مد ایران

40

شرکت صدر استون

59

هلدینگ سرمایه گذاری کوثر

46

+989126857496
Salimkhalili
Salim.khalili
khalilisalim
salimkhalili@live.com
info@salimkhalili.com
salimkhalili@live.com

