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پرویز درگی (معلم بازاریابی)
ویزیتور دیروز -معلم امروز
اینستاگرام Parvizdargi :

همراه0912 – 199 – 4281 :

سایت شخصیwww.dagi.ir:

کانال تلگرامwww.telegram.me/parvizdargi:

دفتر 66434055 :و021-66431637

فعالیتها و مسئولیتهای جاری
 ::رئيسهيأت مدیره و مدیر عامل گروه TMBA
 ::ریيس انجمن علمی بازاریابی

WWW.TMBA.IR
www.isma.org.ir

 ::عضو هيأت علمی مقطع كارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی
 ::صاحبامتياز و مدیر مسئول مجله توسعه مهندسی بازار (دهمين سال انتشار)
 ::صاحب امتياز و مدیر مسئول ماهنامه بازاریاب بازارساز (سومين سال انتشار)

www.marketingmag.ir
www.marketermag.ir

 ::مدیرمسئول انتشارات

www.marketingpublisher.ir

 ::مدیرمسئول آموزشگاه بازارسازان (با مجوز سازمان فنی و حرفهای كشور)

www.marketingschool.ir

::مدیرمسئول كانون تبليغات ضمير بازار
::رئيس هيئتمدیره شركت نوروبيز (نوروماركتينگ و نوروليدرشيپ)

www.marketmind.ir
www.neuromarketing.ir

::عضو كارگروه واژه گزینی بازاریابی در فرهنگستان زبان و ادبيات فارسی
 ::عضو هيئت موسس و هيئتمدیره انجمن علمی بازاریابی ایران
 ::نایب رئيس انجمن مدیریت اجرایی ایران
::عضو شورای كميته ملی استاندارهای ایزو در سازمان ملی استاندارد ایران
 ::رئيس كميته تحقيقات بازاریابی كشور
 ::نایب رئيس كميته ارزیابی برند كشور
 ::عضو تيم ارزیابی صالحيت مشاوران در انجمن مشاوران مدیریت ایران
 ::مشاور فعلی بنگاه های اقتصادی معتبر در بازارهای مصرفی و صنعتی نظير هلدینگ یوشينا (شركتهای لينا ،آریا ليندا ،پارسامهر و )...شركت ابزارهای صنعتی رونيکس،
قطعات خودرو الدورا ،شركت آسان شایان ،لوازم خانگی داتيس ،گروه صنعتی لورچ ،گروه صنعتی سناتور ،هلدینگ فيلتر سركان ،فراوردههای لبنی ميهن و . ...
: :مدرس مقطع كارشناسی ارشد  MBAدانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران؛ دانشگاه صنعتی اميركبير ودانشگاه علوم و فنون مازندران
 ::نویسنده كتب متعدد در حوزه بازاریابی و فروش (انتشارات بازاریابی)
::رهبر علمی دورهها و سخنران سمينارها؛ همایشها و كنفرانسهای متعدد علمی (آموزشگاه بازارسازان)
 ::رهبر تحقيق پروژههای متعدد تحقيقات بازاریابی در سطح ایران و بازارهای بين المللی (دپارتمان تحقيقات بازاریابی hwww.marketing-research.ir)TMBA
 ::ارائه مباحث اقتصادی و بازاریابی روز ایران در صدا و سيما :شبکه اقتصاد ملی ،رادیو اقتصاد ،رادیو جوان ،رادیو ایران
سوابق اجرایی
 ::مشاور سابق شركتهای معتبری چون پخش سراسری ایران – فوالد هفت الماس -لوازم خانگی استيل البرز – نان البرز – ورقكار -سراميک البرز – رامک؛ گروه صنعتی
درخور و . ...
 19 ::سال سابقه مدیریت ارشد در سمتهای مدیر عامل – عضو هيأت مدیره و مدیركل در سازمانها و بنگاههای اقتصادی معتبر
 ::فعاليت اجرایی در دانشگاه به عنوان مدیر گروه و رئيس دانشکده
 ::عضو سابق هيئت مدیره انجمن تحقيقات بازاریابی كشور
 ::ویزیتور مواد غذایی و بهداشتی از سال  1363تا 1368

عالم عامل عاشق باشید
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عالم عامل عاشق باشید

