
 

 

 

مهدی ربانی دارای بیش از ده سال سابقه  محمد

خود شخصا   است؛ همچنین  مشاوره و تدریس

موسس چندین کسب و کار و استارتاپ می باشد و 

همیشه در آموزش های خود، تئوری های روز جهان 

 را با تجربیات کاربردی خود ترکیب می نماید.

او دارای کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی 

در دانشگاه های معتبر  مدیریت است و  PhDارشد و 

جهان از جمله دانشگاه زوریخ، دانشگاه مادرید و 

 است.دانشگاه پلی تکنیک لوزان کسب دانش کرده 

 

ه مربی گری و او به طور مداوم و مستقیما شاگردی اساتید برتر دنیا را کرده و به طور رسمی گواهینام

اتریش )معتبرترین   WIFIتدریس از جک کنفیلد دریافت نموده است. او همچنین گواهینامه تدریس از 

 نهاد آموزشی بازرگانان اتریش( دارد.

 دانشگاه اشتاین بایس برلین است.  EABWاو هم اکنون استاد ارشد 

شن ویدان ارایه می نماید و سمینارهایی او در ایران تمام دوره هایش را به صورت غیرحضوری و روی اپلیکی

 را به همراه اساتید و پیشکسوتان ایران برگزار می نماید.

بیشتر وقت او روی گذراندن دوره های آموزشی، ترجمه و تالیف کتاب و جزوات و نظارت روی کسب و 

 کارهای شخصی اش گذاشته می شود. 

ربانی همیشه عالقه دارد تا او را با کارهایش  او بیشتر یک کارآفرین است تا یک مدرس معروف. دکتر

 بشناسند. فعالیت های اجرای او را به خالصه در اینجا می بینید:

 پرتیراژترین –ناشر و مدیر مسئول مجلۀ پنجره خالقیت )مجله ای مختص فعاالن کسب و کار ایران  -

 (ایران در نسییبیز نامه دوهفته

ن با شر کتاب های پر فروش مدیریت و توسعه شخصی در ایرامدیرمسئول انتشارات نگاه نوین )نا -

 اثر مرکب، دیوانگان ثروتساز و بهترین سال زندگی تو( از جملهبرند ثروتمندان خودساخته 



 

 

 

)مختص نوآوری در داروهای گیاهی و طبیعی موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی دیموند  -

ش دایموالکس که برای درمان یبوست استفاده می شود و نیچرفیت و تولیدکننده داروهای معجزه آسا و پرفرو

 که ضدچاقی و پیری است و دایموکلد که اثری عجیب روی سرماخوردگی و گلو درد دارد و ...(

 مدرس دانشگاه )در زمینه های مدیریت، بازاریابی و آینده پژوهی( -

 سخنران سمینارهای بین المللی )بیش پنجاه رویداد( -

 زنده برنامه ۸۰ از بیش ارائه –ون به عنوان کارشناس قبل از سی سالگی یمرتب در تلویز حضور -

 (اقتصاد رادیو و جوان رادیو و سیما پنج شبکه و سه شبکه یک، شبکه) تلویزیونی-رادیو

 تألیف سه عنوان کتاب در زمینۀ استراتژی و مدیریت هلدینگ ها -

 عضو اتاق بازرگانی ایران -

 DBAو  MBAدوره های  مدیر علمی -

 عضو اتاق بازرگانی ایران و سوئیس -

 استاد ارشد آکادمی صادرات آلمان در ایالت بادن ووتنبرگ -

 در ایران و اتحادیه اروپا تارتاپ های گوناگونموسس اس -

 

 نظرات اساتید بزرگ دنیا درباره محمد مهدی ربانی:

 

و آموزش به دیگران تحسین  شور و شوق محمد مهدی ربانی در یادگیری برای خود

 برانگیز است

 برایان تریسی استاد برجسته کسب و کار

 

انجام تغییرات محمد مهدی ربانی یکی از رهبران پیشرفت و موفقیت است. او موفق به 

 شده که منجر به بزرگترین موفقیت و دستاوردها شده است.بزرگی در صنعت خود

 کتابهای پرفروشجک کنفیلد مربی بین المللی و نویسنده 

 

من زمان زیادی را با محمد مهدی ربانی به بحث در مورد تحوالت اخیر حوزه بازاریابی 

گذاراندم و به شدت تحت تاثیر دانش او در این حوزه قرار گرفتم. او دانش قابل احترامی 

داشته و سخنران قدرتمندی در حوزه بازاریابی است. دانش او به روز بوده و از آخرین 



 

 

 

دها در این حوزه باخبر است، و همینطور اصول پایه ای بازاریابی را عمیقاً می شناسد. رون

همچنین تجربیات عملی ارزشمندی نیز در کوله بار خود دارد. من او را به شما توصیه 

 می کنم.

 پرفسور دونالد مک دونالد استاد دانشگاه کرنفیلد انگلستان

 

است که دانش عمیقی   PhDویان من دری یکی از بهترین دانشجمحمد مهدی ربان

در بازاریابی دارد و تحقیقات و سخنرانی های او در طول دوره من را خشنود ساخته 

 است. 

 دکتر ریچارد مایر استاد کالج بازاریابی آکسفورد انگلستان

 

 


