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 "جمال قمري"
 

 :هافعالیت/هاتخصص
 بازاریابی و فروشمذاکره، متقاعدسازي و اقناع مخاطب،  هايمتخصص مهارت 
 )The New Management Networkمشاور و مدرس در شبکه جهانی مدیریت نوین ( 
 )Contemporary Management Researchالمللی تحقیقات مدیریت معاصر (بین عضو هیئت دبیري نشریه 
 ايحرفه کنندگانمشاور، مربی و مدرس مدیران ارشد، سیاستمداران و مذاکره 
 )NIQ( در ایران تنها آزمون هوش مذاکره خالق 
 فن بیانمربی داور مسابقات سخنرانی در کشور و  
 بار انتخاب به عنوان سخنران برتر 6  –المللی ها همایش داخلی و بینسخنرانی در ده -ايسخنران حرفه 
 هاي اقناعی در ایرانها و سخنرانیمبتکر طراحی و نگارش تخصصی نطق 
 هاي برجستهکلیدي براي مدیران و شخصیت يهاطراح نطق 

 
 :تالیفات

 "2.0مدیریت "کتاب  
 "هاي فلورانسکوچهپسمدیریت در کوچه"کتاب  
 "عصیانگري در مدیریت"کتاب  
 "زنی در مذاکره و فروشفن چانه"کتاب  
 "متقاعدسازي"کتاب  
 "سخنرانی جذاب و طنز در بیان"کتاب  
 "طراحی سخنرانی و نطق اقناعی"کتاب  
 هاي فارسی و انگلیسیها مقاله به زبانده 

 
 :مشتریان

 :از جمله هاي چندملیتیکمپانیداخلی و  يهادر شرکت و مشاوره تدریس تجربهسال  14 
 هاي مپناگروه شرکت •
 سیستم شرکت همکاران •
 شرکت همراه اول •
 گروه توسعه اقتصادي تدبیر  •
 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی  •
 آستان قدس رضوي •
 شرکت فوالد خوزستان  •
 شرکت ایرانسل •
 شرکت یونیلیور  •
 آنالین شرکت پارس •
 نستلهشرکت  •
 شرکت هنکل  •
 شرکت نووونوردیسک  •
 شرکت دنون  •
 صنایع خودروسازي سایپا  •
 شرکت رنوپارس  •
 آهن جمهوري اسالمی ایران راه •
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 ) TPAشرکت صافوال ( •
 بانک کارآفرین •
 سازمان منابع آب •
 االنبیا قرارگاه خاتم •
 ارتش جمهوري اسالمی ایران  •
 بانک ملت •
 وزارت راه و شهرسازي  •
 دفاعوزارت  •
 ماشینشرکت کاسپین •
 شرکت توگا  •
 گروه تحقیقات بازار آگاه  •
 ریزشرکت پنبه •
 بیمه دانا •
 گروه صنعتی مینو  •
 مینو شرکت لبنیات و بستنی دو •
 گهر سیرجانشرکت گل •
 انستیتو پاستور ایران •
 موسسه محک •
 )BDMگروه بام درخشان میهن ( •
 شرکت هونام •
 شرکت کیال  •
 شرکت مگافورس •
 پوشانشرکت نساجی  •
 صنایع شیمی ساختمان آبادگران  •
 شرکت مهندسی پزشکی عالی پیام •
 شرکت صنایع غذایی نارافشان  •
 موسسه زبان سفیر •
 مرکز کارآفرینی پزشکی دانشگاه ایران  •
 پردازشایاشرکت تجارت •
 کوشاکاوانشرکت کیهان •
 شرکت طلوع سالمتی  •
 گروه مشاورین جاوید •

 

 ، ...گام اندیشه، آسیا، TBSوکار از قبیل ماهان، همکاري با مدارس کسب DBA و MBAهاي تدریس در دوره سال تجربه 8 
 ... اسالمی، آزاد وصنعت،علم تهران، شهیدبهشتی، امیرکبیر، صنعتی شریف، صنعتی جمله از مختلف هايدانشگاه در سخنران 

 
 ها:سایر فعالیت

وکار، مرکز فرازین، مشاوران بازاریابی کسبسازي، کاشی ایرانا، پارسهاي رینگمدیریتی و اجرایی در شرکت سال سابقه 12 
 جموعه مشاوره و آموزش ایمپکت، ...گروه مشاوره رادمان، مسگال، جهاد دانشگاهی، کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر، آریا فن

 هاي خاصاي توسعه فردي و مهارتسال تجربه کوچینگ حرفه 8 
 هاي سینمامذاکره در ایران (آموزش مذاکره با ابزار سینما)مبدع سري برنامه 
 )1390 - 1389هاي رفتار سازمانی (دبیر علمی نشستو  )1394تا  1390( هاي ارزیابیارزیاب کانون 
 نگاريروزنامه سال تجربه دو 
 مطالعات فرهنگیو  ، موسیقیشناسیاجتماعی، جامعه فلسفه، روانشناسی، عالئق: شعر و ادبیات 
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