
  

نیبابک مروا استاد  

TMBA در مجموعه یابیمشاور و مدرس فروش و بازار   

(1385تا  1379مدیر تحقيقات بازار شرکت ژرفا پژوهان بازار )از    

(1388 تا 1385 سال از) تاژ برند با شوینده محصوالت ي¬زار و مدیر محصوالت شرکت بهداد توليد کنندهمدیر تحقيقات با   

مدیر بازاریابی و فروش شرکت ماریناسان )متعلق به گروه صنعتی گلرنگ( توليد کننده محصوالت سلولزي با برندهاي سافتلن، نانسی،  

(1389تا  1388مرسی، پامتی و بارلی )از سال   

تاکنون( 1389دیر فروش تهران شرکت سالمت پخش )متعلق به گروه صنعی گلرنگ( در صنعت توزیع و فروش دارو و سلولز )از سال م   

یسوابق آموزشی در موسسات آموزش   

 علمی دانشگاه تجارت، اریکه اي¬حرفه و فنی آموزشگاه ایران، ي¬بيمه آموزش مرکز در فروش هاي¬آموزش اصول مذاکره و تکنيک 

 دانشگاه کارآفرینی ي¬آموزش تحقيقات بازار براي مدیران در دانشکده ي¬دوره نيهمچن و تهران دانشگاه کارآفرینی ي¬کاربردي گلرنگ، دانشکده

(تاکنون 1380 سال از) تهران  

در سازمانها یسوابق آموزش   

 هن،يم مهيب یشرکت سهام ،یکننده محصوالت شکل عیتوز پخش صفا ¬شرکت در فروش هاي¬آموزش اصول مذاکره و تکنيک يدوره  

 ايرهاگستر دن زماپخش،یگلرنگ، شرکت پارس خزر، شرکت پخش سرکان، شرکت کار ییدارو نگی)مشهد(، هلد ايآس مهيب ندگانینما یانجمن صنف

و  پونين ي)پنتر(، شرکت پرگاس طب، شرکت رنگ ساز ریتحر انيپارس یزاگرس، شرکت عال شیسرما مينس شرکت)پخش تکدانه(، شرکت پوراطب، 

و انيرانیا  ... 

یسوابق علم   

يبانک مرکز اميپ هیترجمه و چاپ مقاالت متعدد در نشر  . 

کتاب ي¬ترجمه   Selling (کانیو کاربردها/ ناشر:  کهاي: فروش، تکنیهوبارت بوسکرک )عنوان فارس چاردیر ي¬نوشته  

(یابیراکهام )انتشارات بازار ليته ننوش Spin Selling ترجمه کتاب   

ياسوابق مشاوره  : 

تاکنون 91مختلف در سال  عیدر صنا یخصوص يهابازار و فروش به شرکت قاتيتحق ،یابیمشاوره در خصوص سه موضوع بازار   

بازار قاتيسوابق تحق  : 

 یابیارشد و بازار رانیمد ازياطالعات مورد ن و فروش در خصوص یابیدر حوزه بازار یابیبازار قاتيپروژه تحق 250از  شيب ياجرا 

پاکسان، ناژ، پاک سمن،  نا،يس يداروساز ا،يپاولوفکا اسپان ا،يتالیا سینا س،يسوئ ودانیژ س،يسوئ خيگوناگون از جمله هنکل آلمان، فرن يهاشرکت

پخش يهااز جمله شرکت گرید يهااز شرکت ياري( و بسيسازگلرنگ، شرکت مپنا )راه  

 


