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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



خلیلیسلیم 
DBA(Doctor of Business Administration)استاد و منتور دوره 1.

(امریکاجورجیاشهر آتالنتا، ایالت )University of Atlantaدانشگاه 

Robert Gordonبین المللی دانشگاه و منتور استاد 2.

...دارای سابقه تدریس در دانشگاه تهران، شهید بهشتی، آزاد اسالمی و3.

TÜV Rheinlandآلمان، بین المللی مدیریت و بازاریابی استاد آکادمی 4.
ایتالیاANCCPانگلستان و  IQSآلمان، 

کار آفرین نمونه ایران5.

ایرانخالق سبک مدیریت لژیونری در 6.

برایانپروفسورانمدرس و مشاور منتخب 7.
تریسی و جک کنفیلد در حوزه مدیریت در ایران

آموخته دانشگاه تهراندانش 8.

شرکت داخلی و خارجی در حوزه مدیریت50مشاور بیش از 9.



ماموریت من
ط کسب ارائه خدمات تخصصی به بنگاه های اقتصادی به منظور فراهم نمودن بهترین شرای

.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

.مایمکسب و کار، جایگاه خود را به عنوان مشاور مدیریت تراز اول خاورمیانه، تثبیت ن



خدمات مشاور مدیریت



مشاور مدیریت
و کار، مشاور مدیریت، خدمتی است که به رهبران و کارآفرینان بنگاه های اقتصادی، راهنمایی های الزم را برای مدیریت کسب

.ارائه می دهد

کهتندهسافرادیازدستهآنازنمایند،میمعرفیمشاورعنوانبهراخودمدیریت،حوزهدرکهافرادیاتفاقبهقریباکثریت
.دارنداتکاخوددانشگاهیمدرکبهفقطونداشتهمستقلیکاروکسبمدیریتیاواجراییسمتهیچهرگز

بازاردرحضورسابقهدانشگاهی،وتخصصیمعلوماتبهدسترسیازجداکهاستشخصیمدیریت،زمینهدرآگاهمشاوریک
.باشدداشتهنیزراجهانیو(B2G)هاسازمان،(B2B)شرکتها،(B2C)محلی

وظیفه یک مشاور مدیریت
ع شما می در واق. مهمترین وظیفه یک مشاور مدیریت، قراردادن شما در مسیر صحیح برنامه ریزی برای کسب و کارتان می باشد

: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.

بر ( Marketing Plan)و برنامه بازار ( Business Plan)باید بدانید وظیفه تدوین طرح های توجیهی، برنامه کسب و کار 
ا تعویض و مفید را به شما نشان داده و شما را برای تکمیل، بهبود و یپرسودعهده مشاور نبوده و او تنها می توانند نقاط مضر، 

.طرح راهنمایی کند



معرفی خدمات
اجرای پروژه های عارضه یابی سازمان1.
مشاوره در حوزه بازاریابی و فروش2.
مشاوره در حوزه مشتری مداری سازمان3.
مشاوره در حوزه برندینگ4.
مشاوره در حوزه فناوری اطالعات5.
مشاوره در حوزه منابع انسانی6.
مشاوره و مدیریت صادرات و واردات محصوالت7.
مشاوره و اخذ تسهیالت بانکی8.
:مشاوره، آموزش و استقرار استاندارد های سازمان جهانی استاندارد9.

•ISO 10668 (مدیریت برند)استاندارد ارزش گذاری برند
•ISO 27001 استاندارد مدیریت امنیت اطالعات(ISMS)
•ISO 10002استاندارد مدیریت شکایات مشتریان
•ISO 9001استاندارد مدیریت کیفیت
تعالی سازمانیEFQMپیاده سازی مدل•
APQCپیاده سازی •



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

ساعت100به مدت mini MBAدوره فشرده مدیریت راهبردی کسب و کار •

ساعت486به مدت MBAدوره مدیریت راهبردی کسب و کار  •

ساعت480به مدت DBAدوره مدیریت عالی راهبردی کسب و کار •

با مجوز وزارت علوم و همکاری دانشگاه های داخلی و خارجی



(Sales & Marketing)دوره های حرفه ای بازاریابی و فروش 

...دوره فروش و بازاریابی از پایه تا حرفه ای شامل بازاریابی تلفنی، حضوری، غیر حضوری و1.

(Sales Engineering)دوره مهندسی فروش 2.

دوره تربیت مدیر فروش و بازاریابی3.

دوره استراتژیک بازاریابی4.

(Marketing Plan)دوره تدوین برنامه بازاریابی 5.

دوره خدمات پس از فروش و پشتیبانی محصول6.

دوره مدیریت برند و برند سازی7.

10668دوره ارزیابی برند بر اساس استاندارد ایزو 8.

دوره مدیریت تبلیغات و ترویج9.
دوره مدیریت پخش و توزیع10.
دوره تحقیقات بازار11.
دوره بازاریابی و برندینگ اینترنتی 12.
دوره مدیریت روابط عمومی در بازاریابی و فروش13.



دوره های حرفه ای مشتری مداری
(Customer Orientation)دوره  مشتری مداری 1.

دوره ارتباط موثر با مشتری2.

(CRM)دوره مدیریت ارتباط با مشتری 3.

(CSM)دوره سنجش رضایت مشتری 4.

(CCM)دوره مدیریت شکایت مشتری 5.

دوره آموزش نرم افزار6.
Microsoft Dynamics CRM

دوره ایجاد باشگاه مشتری7.

دوره مدیریت رفتار مصرف کننده8.

دوره های استراتژی

دوره مدیریت استراتژی کالسیک1.

دوره مدیریت استراتژی مدرن2.

دوره مدیریت استراتژی تهاجمی3.

دوره مدیریت استراتژی حذف رقیب4.

تزودوره استراتژیک بر اساس متد سان 5.

دوره تفکرات استراتژیک 6.

دوره تدوین برنامه استراتژیک کسب و کار7.

استراتژیکدوره  استفاده از ابزار 8.



دوره های تکمیلی کسب و کار

دوره مدیریت و بهبود فرآیندها1.

(SCM)دوره مدیریت زنجیره تامین 2.

(MIS)دوره سیستم های اطالعات مدیریت 3.

(TQM)دوره مدیریت کیفیت فراگیر 4.

(Systems Thinking)دوره تفکر سیستمی 5.

S5دوره 6.

(  KM)دوره مدیریت دانش 7.

دوره مدیریت تولید و عملیات8.

Sigma 6دوره 9.

دوره مدیریت منابع انسانی10.

(رقص تغییر)دوره مدیریت تغییر 11.

دوره تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی12.

دوره های عمومی

دوره موفقیت1.

(احساسی)دوره هوش هیجانی 2.

دوره نفوذ در دیگران3.

دوره مدیریت خویشتن4.

های ارتباطی مهارت دوره اصول و فنون مذاکره و 5.
(Negotiation  )

(Body Language)دوره زبان بدن 6.

دوره مدیریت زمان7.

مدیریت تشریفاتو دوره آداب معاشرت تجاری 8.

دوره مدیریت استرس9.
دوره مدیریت بحران10.
دوره شخصیت شناسی11.



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

محل برگزاریبا همکاریتاریخهمایشنام دوره یاردیف

CRM1389/07/21سمینار آشنایی 1
صنعتی خراسان رضویشرکت شهرک های-
رقشهرک فناوری و بیوتکنولوژی شمال ش-
شرکت آرین پاک شرق-

شهرک -مشهد 
فناوری و 

ال بیوتکنولوژی شم
شرق

1389/08/19رضایت مشتریسمینار سنجش2

1389/09/17ریمدیریت شکایت مشتسمینار3

دآزادانشگاه–تهران التحصیالن دانشگاه آزادکانون فارغ1389/10/30مشتری مداریسمینار راهکارهای4

5
رضایتمندی کارگاه شاخص

ACSIمشتریان آمریکا 
شهرداری-تهران مدیریت سرآمد ایرانیانآکادمی1389/12/25

شهرداری-تهران مدیریت سرآمد ایرانیانآکادمیCRM1390/03/25کارگاه 6

شهرداری-تهران مدیریت سرآمد ایرانیانآکادمی1390/04/29نموثر با مشتریاکارگاه ارتباط7

شهرداری-تهران مدیریت سرآمد ایرانیانآکادمیCRM1390/09/23کارگاه 8

شهرداری-تهران مدیریت سرآمد ایرانیانآکادمیCRM1390/11/13کارگاه 9

سازمان–کیشمناطق آزاد کیشسازمان1392/06/10زبان بدنکارگاه10

تهرانعالی نداموسسه آموزش1392/10/05بدندوره زبان11

تهرانسرای محله عباس آبادشهرداری تهران،1392/10/19لژیونرفروش به سبک12

تهرانسرای محله عباس آبادشهرداری تهران،1392/10/20پله های موفقیتدوره13



محل برگزاریبا همکاریتاریخهمایشنام دوره یاردیف

تهرانسرای محله عباس آبادشهرداری تهران،1392/11/03فروش به سبک یک لژیونرمذاکره14

تهرانسرای محله عباس آبادشهرداری تهران،1392/11/17مداری به سبک یک لژیونرمشتری15

تهرانسرای محله عباس آبادشهرداری تهران،1392/12/01دوره زبان بدن16

کرجزنمایندگی البر–فنی تهران مجتمع1392/12/09دوره اصول و فنون مذاکره17

کیشفخر کیش، هتل ارممبتکران1392/12/13هتلداریاولین همایش مشتری مداری در صنعت 18

جنوبتهرانزاد مهندسی صنایع دانشگاه آدانشکده1392/12/20کارآفرینی19

کرجزنمایندگی البر–فنی تهران مجتمعCRM1393/02/09دوره 20

تهرانسرای محله عباس آبادشهرداری تهران،1393/03/01آموزشی آداب معاشرت در کسب و کارکارگاه21

اهوازویژنکار علوم مدیریت کسب و1393/03/09زبان بدن در ارتباطات و فروشکارگاه22

تهرانسرای محله عباس آبادشهرداری تهران،1393/03/22کارگاه زبان بدن23

تهرانسرای محله جمارانشهرداری تهران،1393/03/28شناسیکارگاه شخصیت 24

تهرانسرای محله جمارانشهرداری تهران،1393/04/05دوره استراتژیک لژیونرهای فروش25

اصفهاندانشگاه صنعتی اصفهان1393/04/06سمینار بزرگ زبان بدن26

دوره ها و همایش های برگزار شده



محل برگزاریبا همکاریتاریخهمایشنام دوره یاردیف

تهرانقلهکسرای محله شهرداری تهران،1393/06/21زبان بدندوره27

تهرانانگلستانIQSایتالیا و 1393/06/24ANCCPشخصیت شناسی در فروش28

تهرانانگلستانIQSایتالیا و 1393/07/07ANCCP(EQ)توسعه هوش هیجانی 29

تهرانانگلستانIQSایتالیا و 1393/07/14ANCCPبا رویکرد فروشمذاکره30

تهرانانبازاریابی ایران، شهرداری تهرگروه1393/07/25وشسمینار بزرگ بازاریابی و فرسومین31

یزدپادیرانگروه –یزد دانشگاه1393/09/08کارگاه اصول موفقیت32

تهرانآلمانISO 100021393/08/17TUVمشتری مداری دوره33

تهرانانگلستانIQSایتالیا و 1393/09/01ANCCPبحرانمدیریت33

تهرانانگلستانIQSایتالیا و 1393/09/22ANCCPو کارآداب و معاشرت حرفه ای در کسب34

تهرانانگلستانIQSایتالیا و 1393/10/01ANCCPدوره اصول بازاریابی35

تهرانانگلستانIQSایتالیا و 1393/10/13ANCCPدوره مدیریت خویشتن36

تهرانانگلستانIQSایتالیا و 1393/10/20ANCCPتبلیغاتدوره مدیریت37

اهوازآوینآموزشی گروه1393/10/25شخصیت شناسیدوره38

:دوره ها و همایش های برگزار شده



محل برگزاریبا همکاریتاریخهمایشنام دوره یاردیف

اهوازآوینآموزشی گروه1393/10/26دوره زبان بدن39

ساعت100با گرایش بازاریابی mini MBAدوره40
1393/11/01
1393/12/22

کسب و کار آلمان، موسسه آکادمی
آموزش عالی آرمان

تهران

تهرانبازاریابی ایران، دانشگاه تهرانگروه1393/12/01بازاریابی و فروشچهارمین سمینار ملی41

تهرانتهراندانشگاه1393/12/22همایش ملی زبان بدن42

تبریزآلمانGIMMآکادمی1394/02/10مشتری مداری در صنعت گردشگریهمایش43

تهرانانگلستانIQSایتالیا و 1394/02/16ANCCPمدیریت زمان44

miniدوره 45 MBA ساعت64با گرایش بازاریابی
1394/02/31
1394/03/27

تبریزکسب و کار آلمانآکادمی

تهرانانگلستانIQSایتالیا و 1394/03/09ANCCPمدیریت استرس46

جهاد –پردیس کرمان فراز اندیشان1394/03/21مدیریت فروش لژیونری47
دانشگاهی کرمان

کرمان

تهراندانشگاه تهران1394/05/09شخصیت شناسی48

تهراندانشگاه شهید بهشتی1394/05/30ترفند های مذاکره49

اهواز(EMBA)آوینآموزشی گروه1394/07/07شخصیت شناسی50

اهواز(EMBA)آوینگروه آموزشی 1394/07/08زبان بدن51

دوره ها و همایش های برگزار شده



محل برگزاریبا همکاریتاریخهمایشنام دوره یاردیف

تهرانتهراندانشگاه1394/08/07زبان بدنکارگاه52

یزدپادیرانگروه –یزد دانشگاه1394/08/08شناسیهمایش شخصیت53

150کد یک، به مدت DentalMBAدوره 54
1394/08/14
1394/02/09

ی تهران، دانشگاه بین المللدانشگاه
ردای انگلستان، موسسه فگاردنروبرت

سالم و موسسه آموزش عالی آرمان و 
انگلستانSLSموسسه 

تهران

هتل المپیکارتشدانشکده علوم پزشکی1394/11/02دیریتمپنل–دندانپزشکی نیروهای مسلح کنگره55

تهرانتهراندانشگاه1394/11/09کاردوره مدیریت تغییر و تحول در کسب  و56

150کد دو، به مدت DentalMBAدوره 57
1394/11/16
1394/05/29

ی تهران، دانشگاه بین المللدانشگاه
ردای انگلستان، موسسه فگاردنروبرت

سالم و موسسه آموزش عالی آرمان و 
انگلستانSLSموسسه 

تهران

دوره ها و همایش های برگزار شده



دوره ها سفارشی شده برای شرکت ها

محل برگزاریسازمانتاریخهمایشنام دوره یاردیف

مشهدآژانس های مشهدگروه1389های مسافرتیمشتری مداری در آژانس1

مشهدفروشگاه زنجیره ای رفاه، پروما1389فروشگاه زنجیره ایمشتری مداری در2

3CRM1389 موبایلGLXتهران

تهرانGLXموبایل 1389پس از فروشخدمات4

5CRM1389 شرکت اتوبوسSCANIAتهران

تهرانSCANIAشرکت اتوبوس 1389پس از فروشخدمات6

تهرانمکنارنمایندگی–مجتمع فنی تهران 1391مشتری مداری7

مشهدسرمایه گزاری امیرانگروه1393هبازاریابی، زبان بدن، شخصیت شناسی، مذاکرفروش،8

یزدپوشاک پلگروه1393هبازاریابی، زبان بدن، شخصیت شناسی، مذاکرفروش،9

تهرانشرکت ماشین سازی مرشد گوهر1393ذاکرهداری، فروش، زبان بدن، شخصیت شناسی منمایشگاه10

1394مداریمشتری11
شرکت خدمات مسافرتی و هواپیمایی

ساتراپ
تبریز

کرمانشرکت دیده بان نت1394مداری مشتری12

تهرانمجتمع کشت و صنعت شریف آباد1394(Marketing Plan)بازاریابی طرح13

تهرانرتوسعه مکانیزاسیون کوثشرکت1394(Marketing Plan)بازاریابی طرح14



دوره ها سفارشی شده برای شرکت ها

محل برگزاریسازمانتاریخهمایشنام دوره یاردیف

تهرانرام طیور1394(Marketing Plan)بازاریابی طرح15

تهرانمجتمع کشت و صنعت اشراق1394(Marketing Plan)بازاریابی طرح16

تهرانشرکت تهران الکتریک1394(Marketing Plan)بازاریابی طرح17

تهرانزربالشرکت مرغ 1394(Marketing Plan)بازاریابی طرح18

تهرانشرکت هادی برق1394(Marketing Plan)بازاریابی طرح19

تهرانچینهشرکت 1394(Marketing Plan)بازاریابی طرح20

تهراندام پارسشرکت خوراک1394(Marketing Plan)بازاریابی طرح21

تهرانمرغکشرکت1394(Marketing Plan)بازاریابی طرح22

تهرانسرمایه گذاری کوثرهلدینگ1394(Marketing Plan)بازاریابی طرح23



تقدیر نامه ها



:رزومه
اطالعات شخصی
خلیلی : سلیم      نام خانوادگی: نام

09126857496: تماستلفن 
وSalimkhalili@live.com: پست الکترونیکیآدرس 

info@salimkhalili.com

www.salimkhalili.com: وب سایت

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

مدیریت فناوری اطالعات -کارشناسی 

:لیست گواهینامه ها
 اینترنتی از  ایسلندبرندینگدارای گواهینامه مدیریت بازاریابی و
 دارای گواهینامه ارزیابی برندISO 10668:2010از انگلستان
 از ار و ککسب دارای گواهینامه  تحلیلIIBA(International Institute of Business Analysis)
 بر اساس استاندارد شکایات دارای گواهینامه نظام مدیریت رسیدگی بهISO10002:2004از آلمان
 دارای گواهینامه مدیریت امنیت اطالعاتISO 27001:2005از انگلستان
 دارای گواهینامه مدیریت دانش(KMKnowledge management  )
 6دارای گواهینامه Sigma

 دارای گواهینامهACCP(Aptech Certified Computer Professional )از آمریکا
  دارای گواهینامه مدیریت پروژهProject Managementاز آمریکا

mailto:Salimkhalili@live.com
mailto:info@salimkhalili.com
http://www.salimkhalili.com/


:رزومه
سوابق همکاری:

. که افتخار همکاری، مشاوره و آموزش آنان را داشته ام، آوره امسازمانهاییو در این قسمت نام  شرکتها 

نام سازمانردیفنام سازمانردیفنام سازمانردیف
شرکت سرمایه گذاری امیران41شرکت بازرگانی خالقیان۲1شرکت نفت فالت قاره ایران1
هلدینگ الماس مبین4۲توسعهشرکت پیشگامان اندیشه ۲۲(مانا ماکارون)شرکت البرز ماکارون ۲
شرکت امیران استون43آکادمی برنا۲3بازار موبایل ایران3
شرکت مرشد گوهر44شرکت نوآوران ارتباطات امید۲4دانشگاه آزاد اسالمی4
امیران موتورز45شرکت توسعه سیستم سانای۲5دانشگاه علمی کاربردی5
Miss Design46جواهرات دست ساز ۲6مجتمع فنی تهران 6

مدرسه بین المللی مدیریت و 
بازاریابی آلمان شرکت سیوانGLX۲7شرکت موبایل 7

آوینگروه تبلیغاتی 47سازمان منطقه آزاد کیش۲8گروه سرمایه گذاری تات8
شرکت هواپیمایی ساتراپ۲9TÜV Rheinland48(گلرنگ)شرکت کوپنت 9
جهاد دانشگاهی49(ایرانیان)مبتکران فخر کیش Italian Fashions30شرکت ایتالیایی 10
فراز اندیشان پردیس کریمانگروه50شهرداری تهران31شرکت آرین پارک شرق11
شرکت دیده بان نت51(جماران)مدیریت محله تهران 3۲شرکت پیشتاز پردازش پارس1۲
تاتوندادودا5۲(عباس آباد)مدیریت محله تهران Miss Fashion33شرکت  ایتالیایی   13
مجتمع کشت و صنعت شریف آباد53(قلهک)مدیریت محله تهران 34(هلو)شرکت طرفه نگار 14

زربالشرکت مرغ 54شرکت مدیریت کسب و کار ویژن35مدیریت سرآمد ایرانیان15

شرکت تهران الکتریک55شرکت کشت و صنعت روژان36(اتوبوس اسکانیا)شرکت عقاب افشان 16

چینهشرکت 56انگلستان 37IQSشرکت پارس اندیشه مهرگان17

شرکت هادی برق57ایتالیا38ANCCPنظم پویان صنعت نوینشرکت18

شرکت مرغک58پلشرکت پوشاک DIO39شرکت ایمپلنت19

سرمایه گذاری کوثرهلدینگ59شرکت صدر استون40شرکت دارویی سحر مد ایران۲0
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