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)University of Bordeaux( از دانشگاه بوردو فرانسه )DEA( کارشناسی ارشد پژوهش در علوم مدیریتی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی )MBA( با گرایش بازاریابی از سازمان مدیریت صنعتی

کارشناس ارشد فلسفه از دانشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی ) انجمن حکمت و فلسفه(

کارشناس ارشد مهندس عمران از دانشگاه تربیت مدرس تهران 

کارشناس مهندس مکانیک از دانشگاه علم و صنعت تهران



مدیر بازاریابی و امور مشتریان سازمان مدیریت صنعتي
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتي

رئیس هیات مدیره دانش آموختگان سازمان مدیریت صنعتی
عضو کمیته علمی برند ایران )در سازمان توسعه تجارت ایران(

عضو کمیسیون ارزش گذاری برند سازمان استاندارد ایران
عضو کمیته علمی تخصصی تبلیغات دانشگاه جامع علمی و کاربردی
دبیر کمیته برند کار گروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ریاست اتاق فکر و دبیرخانه کمیسیون تبلیغات وزارت صنعت، معدن، تجارت
سخنران برتر در همایش بین المللی تجارت جهانی سازمان های همکاری های اسالمی

پنجمین سخنران برتر در میان صد متفکر برتر بازاریابی و برند سال 2010 در اللوند فرانسه
عضو هیات علمی سامانه ملی تدارکات صنعتی ساختمان کشور

مدیر علمی طرح ملی ارزیابی برندهای ایرانی )تحت نظارت مرکز توسعه تجارت ایران(
نماینده علمی ایران در چهارمین و پنجمین و ششمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی 

   سازمان همکاری های اسالمی در سالهای )2013 - 2014 – 2015(
سخنران منتخب بخش علمی و اقتصادی در چهار، پنج و ششمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی 

   سازمان همکاری های اسالمی در سالهای )2013 - 2014 – 2015(
سردبیر فصلنامه برند )مجله تخصصی در زمینه برند در ایران(

سمت ها و فعالیتها  )تخصصی/ علمی(



عضو هیات تحریریه مجله اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران
عضو کمیته داوران آثار برتر تبلیغاتی سال 1394 ایران

 IMBC دبیر علمی و عضو موسس کنفرانس
Journal of Retailing and Consumer Services عضو هیات داوران ژورنال تخصصی

عضو شورای عالی سردبیری نشریه مدیریت بازاریابی و تبلیغات
دبیرعلمی و بنیانگذار کنفرانس فناوری برندسازی

داور مقاالت علمی و پژوهشی نشریات ISI  مجموعه ی Elsevier در ایران
مدیر علمی گروه هشت )گروه علمی/ پژوهشی(

عضو شورای سیاست گذاری و هیات علمی شرکت پژوهشی رهیافت
مدیر علمی مجموعه نشست های برنامه درنگ

مشاور برندینگ و بازاریابی بیش از250 سازمان دولتی  و شرکت  خصوصی در بخش های مختلف 
صنعتی و خدماتی و . . .



»BrandTech« مدیر گروه فناوری برندسازی برندتِک

ریاست هیئت علمی » آکادمی برند ایران«

مدیر علمی پلتفرم آموزش مهارت های کاربردی کسب وکار » برند گان«

مدیر علمی مجموعه نشست  های تخصصی » سینما برند«

عضو هیئت علمی آکادمی » ساخت مان«

عضو شورای برنامه ریزی دروس » دانشگاه جامع علمی کاربردی«  

فعالیت های جاری  )تخصصی/ علمی(





سخنران و عضو موسس هیات علمی کنفرانس برند )1384( 	
عضو هیات داوران کنفرانس تخصصی شیوه های نوین تبلیغات، تهران )آذرماه 1385( 	
داوران کنفرانس تخصصی شیوه های نوین تبلیغات، تهران )آذرماه 1385( 	
سخنران و عضو کمیته علمی در مسیر پیوستن به سازمان جهانی تجارت، تهران )تیرماه 1385( 	
سخنران و عضو موسس هیات علمی کنفرانس برند، تهران )آذرماه 1385( 	
سخنران کنفرانس بین المللی اخالق حرفه ای )پاییز 1386( 	
عضو شورای سیاست گذاری و هیات علمی و سخنران کنفرانس برند، تهران )دی ماه 1386( 	
دبیر علمی و عضو موسس شورای سیاست گذاری کنفرانس خرده فروشی 	
عضو شورای سیاست گذاری و هیات علمی سمینار تکنیک های نوین تبلیغات خالق و مهندسی تبلیغات، تهران )تیرماه 1387( 	
عضو شورای سیاست گذاری و هیات علمی نخستین دوره ی آموزشی مهندسی تبلیغات خالق، اصفهان )مهرماه 1387( 	
عضو موسس شورای سیاست گذاری کنفرانس برند، تهران )آبان 1387( 	
عضو هیات علمي و سخنران کنفرانـس بین المللـی مدیریت بهـره وری و کیفیـت در نگرش جهـانی شدن، )بهمن ماه 1387( 	
سخنران سومین همایش نرم افزارهاي سازماني و دولت الکترونیک، جزیره قشم )بهمن ماه 1387( 	
رئیس گروه داوران دومین جشنواره ملی حرکت، ویژه انجمن های علمی دانشجویی، تهران )اردیبهشت 1388( 	
عضو شورای سیاست گذاری و سخنران چهارمین کنفرانس برند، تهران )آبان ماه 1388( 	
عضو پنل تخصصی مدیریت کیفیت و جهانی شدن برندها و سخنران دومین کنفرانـس بین المللـی مدیریت بهـره وری  	

و کیفیـت در نگرش جهـانی شدن، تهران )آذرماه 1388(
سخنران و عضو شورای سیاست گذاری و هیات علمی کنفرانس مهندسی تبلیغات، تهران )دی ماه 1388( 	

سوابق علمی / پژوهشی / تخصصی



سخنران اولین نمایشگاه فرصت هاي سرمایه گذاري در صنعت فرودگاهي و هوانوردي ایران، تهران )دی ماه 1388( 	
سخنران و عضو شورای سیاست گذاری و هیات علمی اولین سمینار جایگاه سازی برند، تهران )اسفندماه 1388( 	
عضو هیات داوران چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، تهران )اسفندماه 1388( 	
سخنران و عضو موسس هیات علمی همایش علمی MBA، تهران )اسفندماه 1389( 	  
سخنران بیست و ششمین کنگره رادیولوژی ایران، تهران )اردیبهشت ماه 1389( 	
سخنران کلیدی کنفرانس مدیریت استراتژیک ، تهران )شهریورماه 1389( 	
سخنران اولین سمینار صادرات فرش دستباف ایران، تهران )مهرماه 1389( 	
عضو ارشد و موسس هیات علمی کنفرانس برند پنج، تهران )آذرماه 1389( 	
عضو ارشد و موسس شورای سیاست گذاری و دبیر هیات علمی کنفرانس IMBC، تهران )دی ماه 1389( 	
سخنران، عضو موسس و عضو هیات علمی کنفرانس رضایت مشتریان، تهران )اسفندماه 1389( 	
سخنران و عضو موسس هیات علمی همایش علمی MBA، تهران )اسفندماه 1389( 	
سخنران و عضو کمیته تخصصی نخستین همایش مد و پوشاک ایرانی -  اسالمی، تهران )اسفندماه 1389( 	
سخنران و عضو کمیته تخصصی نخستین همایش پوشاک فجر 1، تهران )اسفندماه 1389( 	
سخنران کلیدی همایش نوابغ فروش، تهران )اردیبهشت ماه 1390( 	
عضو موسس شورای سیاست گذاری و دبیر علمی همایش برندهای تند مصرف، تهران )خردادماه 1390( 	
سخنران کلیدی همایش مدیران اجرایی )EMBA( ، تهران )تیرماه 1390( 	
دبیر کمیته برند و عضو کمیته تخصصی همایش مد و مانتو 1، تهران )آبان ماه 1390( 	
دبیر کمیته برند و عضو کمیته تخصصی پوشاک فجر 2، تهران )آبان ماه 1390( 	
سخنران و عضو شورای سیاست گذاری و هیات علمی دومین سمینار جایگاه سازی برند، تهران )آبان ماه 1390( 	
سخنران کلیدی همایش برندهای )B2B  Branding( ، تهران )مهرماه 1390( 	
سخنران کلیدی همایش علوم نافع، تهران )آذرماه 1390( 	
دبیر علمی و عضو موسس هیات علمی دومین کنفرانس IMBC، تهران )دی ماه 1390( 	
موسس شورای سیاست گذاری و دبیر علمی کنفرانس فناوری های برندسازی )BrandTech( ، تهران )بهمن ماه 1390( 	
موسس هیات علمی و دبیر کمیته ارتباط با صنعت ششمین کنفرانس بین المللی برند، تهران )بهمن ماه 1390( 	
سخنران اختتامیه همایش خانه مدیران، تهران )اسفندماه 1390( 	
موسس شورای سیاست گذاری و دبیر علمی دومین کنفرانس برندهای تندمصرف )FMCG( ، تهران )خردادماه 1391( 	
سخنران کلیدی همایش برند برتر افتخار ملی، تهران )تیرماه 1391( 	
سخنران کلیدی همایش قطارهای پرسرعت، تهران )شهریورماه 1391( 	
سخنران کلیدی سومین همایش مدیریت اجرایی )EMBA( ، تهران )مهرماه 1391( 	
دبیر کمیته برند و عضو کمیته تخصصی همایش مد و مانتو 2، تهران )آبان ماه 1391( 	
سخنران کلیدی همایش مدیران شهرداری کشور با موضوع برندسازی شهری، تهران )آبان ماه 1391( 	
سخنران کلیدی و عضو هیات علمی کنفرانس باشگاه مشتریان، تهران )آذرماه 1391( 	
رئیس شورای سیاست گذاری همایش باشگاه مشتریان، تهران )آذرماه 1391( 	
رئیس هیات علمی و سخنران کلیدی سومین کنفرانس IMBC ، تهران )دی ماه 1391( 	
رئیس هیات علمی و سخنران کلیدی دومین کنفرانس فناوری برندسازی در مراکز تجاری BrandTech، )بهمن-ماه 1391( 	
سخنران کلیدی سومین سمینار جایگاه سازی برند با همکاری انجمن صنفی چرم مصنوعی ایران، تهران )بهمن ماه 1391( 	
سخنران کلیدی همایش رضایت مندی مشتریان، تهران )اسفندماه 1391( 	
سخنران افتتاحیه همایش خانه مدیران، تهران )فروردین ماه 1392( 	
سخنران همایش مد و پوشاک دانشگاه شریعتی، تهران )اردیبهشت ماه 1392( 	
سخنران کلیدی همایش مدیریت اقتصاد و سرمایه در دوران رکود، تهران )اردیبهشت ماه 1392( 	
سخنران کلیدی سومین همایش ملی کفش ایران، تهران )خردادماه 1392( 	
دبیرعلمی و سخنران شیوه های برندسازی در مجتمع های مسکونی، تبریز )تیرماه 1392( 	
عضو هیات علمی و سخنران کلیدی سومین همایش بین المللی بازاریابی و برندسازی اینترنتی، تهران )مردادماه 1392( 	
سخنران کلیدی سمینار تخصصی معماری برند ویژه هلدینگ صبا جهاد، تهران )شهریورماه 1392( 	
سخنران کلیدی همایش ملی معماری و طراحی داخلی، تهران )مهرماه 1392( 	



دبیرعلمی سومین همایش برندسازی مراکز تجاری پروژه اطلس، مشهد )آبان ماه 1392( 	
سخنران کلیدی همایش Pre MBA، تهران )آبان ماه 1392( 	
سخنران کلیدی همایش فروش به زبان آدمیزاد، تهران )آبان ماه 1392( 	
سخنران کلیدی همایش نوابغ فروش، تهران )آذرماه 1392( 	
دبیرعلمی همایش مشاغل پرریسک، تهران )آذرماه 1392( 	
سخنران سمینار مدیریت سرمایه گذاری دارایی های نامشهود موسسه آموزشی سفیر، تهران )آذرماه 1392( 	
سخنران کلیدی همایش برندسازی حوزه خدمات، تهران )آذرماه 1392( 	
سخنران کلیدی در همایش استراتژی های نوین بازاریابی و فروش – بزرگان فروش، تهران )بهمن ماه 1392( 	
سخنران سمینار تفکر استراتژیک ویژه مدیران ماشین سازی ایران، تهران )بهمن ماه 1392( 	
سخنران کلیدی در همایش مهندسی فروش، جزیره کیش )بهمن ماه 1392( 	
سخنران کلیدی دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی، تهران )بهمن ماه 1392( 	
سخنران کلیدی چهارمین همایش ملی مدیریت برتر، تهران )اسفندماه 1392( 	
سخنران کلیدی سمینار مدیریت فرآیند فروش )قیف فروش( ، تهران )اسفندماه 1392( 	
سخنران کلیدی سمینار مسئولیت های اجتماعی مدیران و برندسازی ثمن )NGO Branding( سازمان مطالعات بهروری و  	

مدیریت منابع انسانی، تهران )اردیبهشت ماه 1393(
سخنران کلیدی سمینار معماری برند و استراتژی برندهای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، تهران )اردیبهشت 1393( 	
عضو هیات علمی و سخنران کنفرانس توسعه تکنولوژی و فناوری های نوین  برندسازی محصوالت HighTech، تهران  	

)خردادماه 1393(
سخنران کلیدی سمینار برندسازی، نوآوری و فروش حرفه ای، مشهد )خردادماه 1393( 	
سخنران کلیدی کنفرانس مد و فشن در صنعت چرم، مشهد )خرداد 1393( 	
سمینار بخش بندی بازار ویژه مدیران موسسه زبان سفیر، تهران )خردادماه 1393( 	
سخنران کلیدی سمینار استانداردهای آموزشی پلی به سوی پیشرفت و خالقیت سازمان های یادگیرنده،  )خردادماه  	

)1393
سخنران کلیدی همایش تکنیک های نوین برندسازی و مشتری مداری در صنعت غذا، مشهد )خردادماه 1393( 	
دبیر علمی، عضو شورای سیاست گذاری و سخنران سومین کنفرانس برندهای تندمصرف، تهران )تیرماه 1393( 	
سخنران کلیدی سمینار برندهای برتر و اقتصاد برند )تیرماه 1393( 	



سخنران همایش مدیریت استراتژیک )Teleconference(، تبریز )مردادماه 1393( 	
دبیر علمی و سخنران سمینار استراتژی نامگذاری برند و شیوه های حقوقی ثبت برند، تهران )مهردادماه 1393( 	
عضو هیات علمی و سخنران سمینار تجارت جهانی و تولیدکنندگان اسالمی، تهران )شهریورماه 1393( 	
دبیر علمی و سخنران سمینار تکنیک های تدوین شعار تبلیغاتی و شیوه های علمی تنظیم شعارسازمانی، تهران )دی¬ماه  	

)1393
سخنران کلیدی چهارمین کنفرانس بازاریابی،فروش و مدیریت کسب و کار، تهران )اسفندماه 1393( 	
دبیر علمی و سخنران کلیدی نهمین کنفرانس برند، تهران )اسفندماه 1393( 	
سخنران کلیدی اولین کنفرانس برند پایدار با رویکرد اجتماعی بنگاه های اقتصادی، تهران )اردیبهشت ماه 1394( 	
سخنران همایش فروشندگان شرکت تایرسازی ایران یاسا، تهران )اردیبهشت ماه 1394( 	
سخنران سمینار برندسازی در صنعت نساجی، تهران اتاق بازرگانی )خردادماه 1394( 	
عضو هیات علمی و سخنران سمینار مدیریت تبلیغات، تهران )خردادماه 1394( 	
سخنران همایش برندینگ با رویکرد رفتار مصرف کننده، تهران )مردادماه 1394( 	
سخنران سمینار برند مد، تهران )مهرماه 1394( 	
سخنران سمینار رفتارشناسی در کسب و کار، تهران )شهریورماه 1394( 	
سخنران جشنواره قهوه ایران به مناسبت روز گردشگری، تهران )مهرماه 1394( 	
سخنران همایش تقدیر از برندهای برتر مراکز تجاری، تهران )مهرماه 1394( 	
	 )2015 October( سخنران برتر  ششمین کنفرانس همکاری های اسالمی سال 2015، مالزی
سخنران همایش بازاریابی و تبلیغات، تهران )آبان ماه 1394( 	
سخنران سمینار نشانه شناختی برند - تحلیل خوشه های نشانه شناختی، تهران )دی ماه 1394( 	
عضو هیات علمی و سخنران کنفرانس برندهای برتر غذایی ایران، تهران )دی ماه 1394( 	
دبیر علمی جشنواره قهرمانان صنعت - نوبت یازدهم گزیش 100 برند برتر ایران، تهران )دی ماه 1394( 	
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شفیعي، شهریار )زمستان 1384(، »انتخاب تکنولوژي مناسب براي برداشت و انتقال داده ها در  	
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شفیعي، شهریار، اسمعیل زاده )دی داد(، حسن و اسدی، حجت اله، »مدل های کسب وکار :  	
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شــماره 6.
ــوزه  	 ــن ح ــاي مزم ــتان 1390(، »چالش ه ــگار )تابس ــزی، ن ــهریار و تبری ــفیعي، ش ش
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شــفیعي، شــهریار و حســینی امیــن، هــادی)10  اردیبهشــت 1393(، »بررســی تاثیــر  	

اســتراتژی برندســازی اینترنتــی بــر ارزش و نــگاه مشــتریان«، همایــش ملــی بازاریابی 
دانشــگاه فردوســی مشــهد، مشــهد، ایــران.

بهمن مــاه 1393 ، »برندســازی شــخصی بــرای کســب و کارهــا تــا کجــا بایــد باشــد؟  	
»مجلــه خاقیــت، شــماره 82، ص 44-45.

تیرماه 1394 ، »برند«، اتحادیه صنف پوشاک، پیش شماره، 	
آذرماه 1394 ، »جایگاه صنعت پوشاک در ایران فردا« ، شماره یک،  	
دی ماه 1394، »تکنولوژی در خدمت برند« ، مجله مشتری، شماره یکم، ص 44-45.  	



ــط  	 ــک و متوس ــای کوچ ــب و کاره ــازی در کس ــاه 1394 »برندس بهمن م
ــماره 81، ص 44-45.  ــت، ش ــه خاقی ــد؟ »مجل ــه باش چگون

بهمن مــاه 1394 چگونــه برندســازی شــخصی را بــه برنــد ســازمانی انتقــال  	
دهیــم؟ »مجلــه خاقیــت« شــماره 83، ص 38-39. 

ــادی  	 ــرایط اقتص ــا در ش ــب و کاره ــازی کس ــاه 1395 »برندس فروردین م
ــماره 85، ص 32-33.  ــت« ش ــه خاقی ــد؟ »مجل ــه باش ــال 95 چگون س

اردیبهشــت ماه 1395 »کســب و کارهــای کوچــک چگونــه برندشــان را بــه  	
مشــتریان معرفــی می کننــد؟ »مجلــه خاقیــت« شــماره 86، ص 50-51. 

شــفیعی، شهریار)اردیبهشــت1396(،«برند بایــد بــه مــردم خدمــت کنــد«،  	
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شــفیعی، شــهریار)خرداد 1396(،«برندســازی کشــوری، برندســازی مکانــی  	
نیســت«، ماهنامــه تجــارت طایــی، ص53-52
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برند و برندسازی، رادیو متمم )1394(  	
تعریف برند در گفتگو با دکتر شهریار شفیعی، رادیو متمم )1394( 	
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بخشی از سخنرانی استاد شهریار شفیعی در همایش MBA،DBA ماهان، وب سایت دالفک 	
دنیای فرش و فرش ایران از نگاه دکتر شهریار شفیعی، وب سایت ایران دستبافت )شهریور 1399( 	
پشت پرده مونولیت ایران که در زمین شخصی در جاجرود بنا شد، وب سایت همشهری آنالین )آذر 1399( 	
واقعیت مونولیت ایران افشا شد، وب سایت شهروند آنالین )آذر 1399( 	
کرونا بر کسب و کارها چه تاثیری می گذارد؟ الیو نیما کیمیایی با دکتر شهریار شفیعی، وب سایت تکوید  	

)زمستان 1399(
نگاه بلندمدت برندها برای اجرای برنامه های وفادارسازی، مجله سمت مشتری )پیش شماره 3 بهار 1400( 	
توسعه صنایع دستی در گرو توجه کافی به »برندسازی« است، وب سایت تسنیم )پاییز 1400( 	
نبود زیرساخت های الزم موجب عدم برندسازی ایران در صنعت گردشگری می شود، وب سایت تسنیم  	

)اسفند 1400(
زندگانی به وقت مشتری، ماهنامه بیمه داری نوین )اسفند 1400( 	
آموزش و نیروی کار ماهر، پیش زمینه توسعه دانش بنیان ها، پایگاه خبری - تحلیل قدس آنالین )فروردین  	

)1401
مقاومت مدیران بیمه ای در مقابل برند سازی / 70درصد مردم تفاوتی میان بیمه های بازرگانی و تامین  	

اجتماعی قائل نیستند! ، ماهنماه بیمه داری )اردی بهشت 1401(



استاد راهنما و مشاور و ناظر پایان نامه های 
دانشگاهی کارشناسی ارشد و دکتری

بررسی تاثیر تبلیغات بر ارزش ویژه برندهای Samsung، LG, پارس الکتریک بر اساس سبد  	
محصوالت ICT در ایران

بررسی تصویر ایران به عنوان یک مقصد گردشگری در میان مجریان تور و آژانس های مسافرتی  	
کشور ترکیه

تدوین الگوی طراحی سایت های حوزه یادگیری الکترونیک با استفاده از یافته های روانشناسی،  	
نشانه شناسی و زبان شناسی در سازمان مدیریت صنعتی

بررسی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی و کیفیت درک شده مشتریان از خدمات بانکی، بانک  	
صادرات ایران )با بهره گیری از مدل سروکوال( 

بررسی و شناسایی عوامل رضایتمندی بیمه گذاران بیمه نامه های بدنه اتومبیل و پیشنهاد راهکارهای اصالحی 	
بررسی تاثیر استراتژی های برند سازی در فضای وب برای ارتقاء ارزش بر نگاه مشتری : مطالعه  	

موردی تعدادی از آموزشگاه های تخصصی تهران
موانع ایجاد برند در صنعت پوشاک زنانه )برای لباس مجلسی( 	
برآورد تاثیر فرآیند ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند بر عامل اعتماد برند در شرکت های سخت-  	

افزار ایرانی
	 B2C بررسی عوامل موثر بر حفظ و باالبردن وفاداری الکترونیکی مشتریان در حوزه تجارت
تاثیر برند کشور بر تقاضای محصول 	
برندسازی یک شرکت ساخت در و پنجره UPVC و شیشه های دوجداره 	
مطالعه رفتار خرید مراجعان به Hyper Market در تهران 	
ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری - مورد مطالعاتی : شوش 	
بررسی و مقایسه ابعاد شخصیتی برند خودروهای ایرانی براساس مدل جنیفر اکر )مقایسه موردی  	

محصوالت ایران خودرو و سایپا(



بررسی، انتخاب و تدوین مدل مناسب جهت ایجاد و توسعه برند زعفران در بازار مصرفی ایران 	
بررسی تاثیر ابعاد برند خدمات بر قصد استفاده مجدد )مورد مطالعه بانک پارسیان( 	
بررسی میزان تاثیر استقرار مدیریت دانش بر روی بهره وری کارکنان سازمان های دولتی 	
برند مقاصد گردشگری : مطالعه موردی شوش 	
عوامل موثر بر ایجاد انگیزش شغلی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی فارس 	
	 AHP تدوین عناصر آمیزه بازاریابی در خودروهای سنگین با استفاده از فروش
مطالعه تطبیقی تاثیر تبلیغات پارتیزانی بر برندآگاهی در صنایع پوشاک )مطالعه موردی برندهای  	

نوین چرم، چرم مشهد و چرم درسا( 
بررسی تاثیر برند داخلی بر رضایت مشتری )مورد مطالعه : شرکت سایپا( 	
بررسی و ارائه الگوی مناسب آمیخته بازاریابی برای خودروهای سبک باری 	
ارزیابی تاثیر ارزش ویژه برند بر رفتار خرید مشتریان : مقایسه بین انواع مختلف محصوالت )مورد  	

کاوی : شرکت گلوبال برند تویز، مینو و رایورز(
بررسی تصویر برند محصوالت لبنی ایرانی در ذهن مشتریان به روش مهندسی کانسی 	
بررسی استراتژیک میان اقبال پزشکان متخصص سرطان ایرانی نسبت به داروهای ضد سرطان  	

تولید داخلی
شناسایی عوامل موثر بر برندسازی محصوالت غذایی ایران و ارائه الگوی مناسب برای گروه تولیدی مهرام 	
ارزیابی اثر نام تجاری بر ادراک مصرف کنندگان کاالهای تند مصرف غذایی به روش آزمون تجربی  	

از رویکرد علوم شناختی
	  BAM  شناسایی و تبیین استراتژی های موثر در برند سازی بر مبنای مدل تحلیل معماری برند

مورد مطالعه صنعت داروسازی ایران
ارزیابی اثر عالئم بصری بر ادراک مصرف کنندگان محصوالت مصرف غذایی )نوشابه گازدار( از  	

دیدگاه علوم شناختی و به روش آزمون تجربی
تاثیرات تجربه مشتری بر ارزش ویژه برند )مطالعه موردی : شرکت تجهیزات پزشکی اتاق عمل( 	
	 Online Personal Branding
	 Entrepreneurship  for Technology Startups )Swiss UMEF University(

وبگاه رسمی دکتر شهریار شفیعی

www.drshafiee.com

http://www.drshafiee.com

