











 

علی شیخ زاده 
مشاور،  مدرس، محقق و سخنران حـرفه اي کسب و کار

درباره من 

من در یک خانواده فرهنگی متولد و رشد یافته ام. 
در راستاي استقالل طلبی، از 14 سالگی، به سختی کار کرده ام. 

قبل از هر عنوان دیگري، من یک همسر و یک پدر هستم. 
در مسیر کار و زنـدگی تـالش کرده ام که ارتـباطـم را بـا دیگران هـمواره 

حفظ کنم. 
هـمواره مـعتقدم که صـد سـال کار کرده ام چـراکه 20 سـال سـابـقه کاري مـن 

شامل سخت ترین کارها و تجربه ها بوده است. 
مـن داراي تجـربیات مـتعددي هسـتم که بـراي بـدسـت آوردن آنـها بـهاي 

زیادي پرداخته ام. 
بیش از آن که بـه تحصیالتـم تکیه کنم، بـه تجـربیاتـم متکی هسـتم چـراکه بـا 

تجربه هاي زیسته ام اتفاقات بزرگی را رقم زده ام. 
نوشتن و مطالعه دو عالقه اصلی من در زندگی هستند. 

تخصص اصلی من مشاوره به کسب و کارها و ساختارسازي سازمانی است. 
مـن عـاشـق کار کردن و کارآفـرینی هسـتم بـدین سـبب اشـتغالـزایی بسیاري 

نیز انجام داده ام. 
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مهارت هاي شخصی 

کارگروهی 

خالقیت و نوآوري 

امور تشکیالتی و سازمانی 

فنی بودن 

زندگی کردن و شاد بودن
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            سوابق شغلی و مدیریتی         

هلدینگ اقتصادي امکان ( از سال 1380 ) 

مدیرعامل و بنیانگذار 
فصلنامه امکان امروز ( از سال 1388 ) 

صاحب امتیاز و مدیر مسوول 
ماهنامه هنر ایرانی ( از سال 1394 ) 

صاحب امتیاز 
کانون آگهی و تبلیغات امکان ( از سال 1385 ) 

صاحب امتیاز و مدیر مسوول 
پایگاه خبري نامحدود ( از سال 1394 ) 

صاحب امتیاز و مدیر مسوول 
مشاورکسب و کار ( از سال 1389 ) 

مشاور هیات مدیره، مشاور ساختارسازي، مشاور توسعه کسب و کار 
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ( از سال 1387 ) 

مدرس، مربی و سخنران                          

    و بیش از 5 شرکت، موسسه و برند دیگر 

          تحصیالت 
  

دکتراي اقتصاد بازرگانی ( سال 1393 ) 
آکادمی علوم جمهوري تاجیکستان - پایان نامه، بازاریابی مجدد 

کارشناسی ارشد کسب و کار گرایش بازاریابی ( سال 1389 ) 
دانشکده مدیریت علمی و کاربردي - پایان نامه تاثیر تجارت الکترونیک بر صادرات  

کارشناسی مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی ( سال 1385 ) 
سازمان مدیریت صنعتی - دانشکده شرق 

                      کتاب و مقاله 
کتاب تابو شکن  ( سال 1397 )  

کتاب سرطان کسب و کار ( 1394 - چاپ دوم سال 1397) 
کتاب الفباي بازاریابی نوین ( 1390 - چاپ چهارم 1397 ) 

کتاب بازاریابی ناخوتکایی (1391 - چاپ دوم 1397) 
کتاب اقتصاد مقاومتی یا مقاومت اقتصادي ( سال 1394 ) 

کتاب بازیگر زندگی ( 1395 - چاپ سوم 1397 )  
کتاب هیس تبلیغات فریاد نمی زند ( سال 1394 ) 

کتاب بازاریابی خالق پول ( سال 1384 ) 
                   و بیش از 20 عنوان کتاب دیگر و 100 عنوان مقاله چاپ شده 

            مهـارت هاي حـرفه اي 

مشاوره به کسب و کارها 

تدریس و سخنرانی 

ارتباطات 

زبان ترکی 

زبان انگلیسی 

مطالعات و پژوهش هاي مدیریتی 

نرم افزارهاي گرافیکی و مدیریتی

 تدریس و سخنرانی                                     مشاوره به کسب و کارها

بیش از 100 پروژه بیش از 10.000 ساعت



Ali Sheikhzadeh 
Consultant, Author & Business Keynote Speaker

        WORK EXPERIENCES
         

 EMKAN ECONOMIC HOLDING ( Since 2001 ) 

             CEO & Founder 
 EMKAN MAGAZINE ( Since 2009 ) 

             Concessionaire 
 HONARE IRANI Monthly MAGAZINE ( Since 2014 ) 

             Concessionaire 
 EMKAN ADV AGENCY ( Since 2004 ) 

             Concessionaire 
 NAMAHDOUD NEWS AGENCY ( Since 2015 ) 

             Concessionaire and investor 
 CONSULTANT FOR MORE THAN 100 COMPANIES AND BRANDS ( Since 2010 ) 

             Senior Advisor 
 HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND UNIVERSITIES ( Since 2008 ) 

             Tutor, coach and lecturer 
And more than 5 other companies 

        EDUCATION
        

 Ph.D. in COMMERCIAL ECONOMICS ( 2013 ) 

             Sciences Academy of the Republic of Tajikistan 
 MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION ( Since 2010 ) 

             Higher Education Management Center 
 BACHELOR in COMMERCIAL MANAGMENT ( Since 2006 ) 

             Industrial Management Institute 

            BOOK

         


 TABOO BREAKER  ( 2017 ) 

 LIFE ACTOR ( 2016 )

 BUSINESS CANCER ( 2015 ) 
 RESISTANCE ECONOMIC ( 2015 ) 
 PROMOTIONAL GIFTS ( 2014 ) 
 NAKHOTKA MARKETING ( 2012 ) 
MARKETING ALPHABET ( 2011 ) 
 MARKETING CREATOR MONEY ( 2005 ) 
 MURPHY’S LAW ( 2005 ) 

And more than 20 other Book & more than 100 articles. 

            PROFESSIONALS SKILLS

         

BUSINESS CONSULTING 

LECTURE AND TEACHING 

COMMUNICATIONS 

TURKISH LANGUAGE 

ENGLISH LANGUAGE 

RESEARCH AND STUDY 

GRAPHIC AND MANAGEMENT SOFTWARES

CONSULTING SERVICES                                                LECTURE AND TEACHING 

 MORE THAN 100 PROJECTS  MORE THAN 10.000 HOURS
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CONTACT


    www.sheikhzadeh.com 

     ali@sheikhzadeh.com 

    Tehran office:(+98) 21 88 54 75 71  /  3  | Mashhad office:(+98) 51 37 28 89 06 
        Cell phone: (+98) 912 178 7681                    Agent: (+98) 912 891 5762 

      Unit 20, 5th Floor, No. 24, 10th Ghaem Magham st. TEHRAN - IRAN

PERSONAL SKILLS

TEAMWORK 

CREATIVITY  AND INNOVATE 

ORGANIZATION MATTERS 

BEINGING TECHNICAL 

LIVING AND BEING HAPPY

ABOUT ME

I was born and grew up in an educational family. 
I started working hard since I was 14 years old. 
Before all I am a father and husband. 
As communications are very effective nowadays so I have actively 
been trying to keep in touch with everyone. 
I have been working for 20 years but according to the valuable 
experiences that I have achieved It seems more than that to me. 
I rely on my experiences more than my education. 
writing and reading are my two main interests. 
My expertise is in the field of business and particular organizational 
structuring. 
In the end I love my job, also my entrepreneurship and the last not the 
least is that I love employment creation. 


