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سوابق تدریس (دانشگاهی و موسسات آموزشی)
نام مؤسسه برگزاركننده دوره

نام دوره

مدت (ساعت)

توضیحات

سازمان مدیریت صنعتی

مدیریت بازاریابی ،برند ،تحقیقات بازاریابی،
طراحی کسب و کار ،تجارت و بازاریابی بین
الملل و مدیریت تبلیغات

 2000ساعت

مدیر علمی دوره  -MBAبازاریابی استراتژیک

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات آمل

مدیریت بازاریابی استراتژیک و تحقیقات
بازاریابی

 100ساعت

همکاری با گروه مدیریت بازرگانی
(در سطح کارشناسی ارشد)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران

مدیریت استراتژیک پیشرفته ،تئوری های
مدیریت پیشرفته ،روش تحقیق و مدیریت
بازاریابی

 820ساعت

همکاری با گروه های مدیریت بازرگانی و
مدیریت کارآفرینی (در سطح کارشناسی
ارشد) و مدیریت مبلمان و طراحی
دکوراسیون (در سطح کارشناسی)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر
قدس

بازاریابی صنعتی و تحقیقات بازاریابی

 250ساعت

همکاری با گروه مدیریت بازرگانی
(در سطح کارشناسی ارشد)

دانشگاه جامع علمی کاربردی

بازاریابی ،تبلیغات و مشتری مداری

 1000ساعت

دارای کد مدرسی به شماره 902002077

موسسه آموزش عالی آزاد سبا

برندینگ

 70ساعت

همکاری در سطح دوره های DBA

مجتمع فنی تهران

مدیریت بازاریابی،
مدیریت تبلیغات و تحقیقات بازاریابی

500ساعت

شعبه سعادتآباد (دفتر مرکزی)

موسسه آموزش عالی فن پرداز

بازاریابی و ( CRMمدیریت ارتباط با مشتری)

 200ساعت

 MBAدانشگاه شهید بهشتی

مدیریت بازاریابی،
استراتژیهای بازاریابی و تحقیقات بازار

 800ساعت

 MBAو  DBAدانشکده مدیریت
دانشگاه تهران

مدیریت بازاریابی،
استراتژیهای بازاریابی و تحقیقات بازار

 1000ساعت

 MBAدانشکده کارآفرینی دانشگاه
تهران

مدیریت بازاریابی ،استراتژیهای بازاریابی و
تحقیقات بازار

 700ساعت

موسسه آموزش عالی آزاد بهار

مدیریت بازاریابی ،استراتژیهای بازاریابی و
تحقیقات بازار

 1500ساعت

موسسه آموزش عالی آزاد جواد یزد
()DBA

بازاریابی و تحقیقات بازار

 100ساعت

موسسه آموزش عالی آزاد متین
یزد ()DBA

بازاریابی و تحقیقات بازار

 100ساعت

مدرسه بازرگانی تهران ()TBS

مدیریت بازاریابی،
استراتژیهای بازاریابی و تحقیقات بازار

 300ساعت

موسسه آموزشی کیش مهر

بازارپسندی محصوالت

 20ساعت

کارگاه آموزشی

موسسه آموزش عالی آزاد باراد کاما
()DBA

تحقیقات بازار

 16ساعت

دوره های تخصصی سرمایه گذاری و مدیریت
در صنعت ساختمان
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سوابق تدریس (دانشگاهی و موسسات آموزشی)
نام مؤسسه برگزاركننده دوره

توضیحات

موسسه آموزش عالی آزاد برهان
اصفهان

نام دوره

مدت (ساعت)

استراتژیهای بازاریابی تخصصی

 16ساعت

 MBAدانشگاه شریف

مدیریت بازاریابی و تحقیقات بازار

 300ساعت

جهاد دانشگاهی شریف

تحقیقات بازاریابی

 24ساعت

موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه
معین (وابسته به ایران مال)

مدیریت بازاریابی،
تحقیقات بازار و استراتژیهای بازاریابی

 160ساعت

دوره های تخصصی ویژه پرسنل ایران مال در
سطوح  MBA، DBAو Post DBA

انجمن حسابداران خبره ()PACT

مدیریت بازاریابی و برندینگ

 30ساعت

دوره های تخصصی ویژه پرسنل بازاریابی
ویژه حسابداران و مدیران مالی

دانشگاه شمال آمل

مدیریت بازاریابی

 30ساعت

دوره های تخصصی ویژه مدیران کسب و
کار آمل

چهار دوره کمپین نویسی تبلیغات

کمپین نویسی تبلیغات

 100ساعت

در موسسه آموزش عالی آزاد بهار،
و برگزاری در شهر یزد (مارکت تلنت)

موسسه آموزش عالی آزاد نسل
فردا اصفهان

مدیریت بازاریابی تخصصی

 24ساعت

موسسه طراحان مد

تحقیقات بازار ،بازاریابی و تبلیغات

 50ساعت

دوره های تخصصی بازاریابی و تبلیغات ویژه
طراحان مد و لباس
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سوابق تدریس (شرکتی)
توضیحات

نام شرکت برگزاركننده دوره

نام دوره

مدت (ساعت)

بیمه ایران

مشتری مداری

 200ساعت

کانون تبلیغاتی مات

اصول بازاریابی و تبلیغات

 200ساعت

آموزشگاه علوی

روشهای نوین جذب مشتری

 30ساعت

صنایع زرین سلولز
()My Baby

استراتژیهای رقابتی بازاریابی و PLC

 20ساعت

آژانش تبلیغاتی «دی داد»

بازاریابی و تبلیغات

 60ساعت

شبکه بانان پاژ
«نمایندگی سیسکو ایران»

بازاریابی ،تبلیغات و تحقیقات بازار

 30ساعت

شرکت اورند پالستیک

تحقیقات بازار

 30ساعت

ایرتویا (نمایندگی تویوتا در ایران)

بازاریابی و فروش

 100ساعت

کانون تبلیغاتی طاها پیام

اصول بازاریابی و تبلیغات

 60ساعت

شرکت آیرانیاک
(تجهیزات پزشکی و دارویی)

بازاریابی دارویی

 30ساعت

شهر فرش

بازاریابی ،فروش و مباحث انگیزشی مدیریت

 100ساعت

صنایع شیر ایران (پگاه)

تحقیقات بازاریابی

 16ساعت

شرکت پیشگامان

تحقیقات بازاریابی

 5ساعت

سازمان خصوصی سازی کشور

تحقیقات بازاریابی

 24ساعت

تجارت جهان گستر

بازاریابی ،فروش و برندینگ

 33ساعت

مبتنی بر کتاب های برنامه ریزی برند ،قالب
شده و هوش فروش

اکسیر هیراد

بازاریابی و فروش

 100ساعت

مبتنی بر کتاب های برنامه ریزی برند ،قالب
شده و هوش فروش

تارنگ دکور

بازاریابی و فروش

 30ساعت

مبتنی بر کتاب هوش فروش

نیپکو ( )NIPCO

بازاریابی و فروش

 16ساعت

مبتنی بر کتاب هوش فروش

آقای سنگ ایران

مهارت های بین المللی مدیران در هزاره سوم
و هوش فروش

 16ساعت

مبتنی بر کتاب هوش فروش

ویژه مدیران فروش

ویژه مدیران بازاریابی و تبلیغات

مبتنی بر کتاب اتوبرند

مبتنی بر کتاب بازاریابی دارو با رویکرد
کاربردی
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سوابق تجربی (سابقه كار)
مدت

حوزه فعالیت

نام مؤسسه

عنوان شغل/سمت

مارکت تلنت ()MARKET TALENT

مدیر عامل

1393

صنایع غذایی پاکر

مشاور ارشد بازاریابی و تبلیغات

1394

تاکنون

صنایع غذایی درنا

مشاور ارشد بازاریابی و
تحقیقات بازار

1400

1400

مشاوره و اجرای پروژه های بیش از  20پروژه
تحقیقات بازار

گروه صنعتی سپهر منور ( صاحب
برندهای EDC-BLV-OSRAM-EDISON-
)OPPLE

مشاور ارشد بازاریابی ،تحقیقات
بازار ،فروش و تبلیغات

1400

تاکنون

مشاوره و اجرای پروژه های بازاریابی ،تحقیقات
بازار ،فروش و برند (برند لیدر بازار در حوزه
صنایع روشنایی)

پخش برکت

مشاور ارشد بازاریابی و
تحقیقات بازار و فروش

1400

تاکنون

فعال پخش در حوزه FMCG

شهر فرش

مشاور ارشد بازاریابی ،تحقیقات
بازار و تبلیغات

1393

تاکنون

ایده پردازی و اجرای کمپینهای بازاریابی و
تبلیغات

میرموال ثریا

مشاور ارشد بازاریابی و تبلیغات

1400

تاکنون

ایده پردازی و اجرای کمپین های بازاریابی و
تبلیغات و فروش (لیدر طراحی فرش و نمد در
خاورمیانه)

الستیک ( Gitiنمایندگی سنگاپور در
ایران)

مشاور ارشد بازاریابی و فروش

1400

تاکنون

ایده پردازی و اجرای کمپین های بازاریابی و
تبلیغات و فروش (یازدهمین برند الستیک
در جهان)

کینولند (صنایع غذایی کینوا)

مشاور ارشد بازاریابی و فروش

1400

تاکنون

ایده پردازی و اجرای کمپین های بازاریابی و
تبلیغات و
فروش

نوشابه انرژی زا Run Space

مشاور ارشد بازاریابی و فروش

1400

تاکنون

ایده پردازی و اجرای کمپین های بازاریابی و
تبلیغات و فروش (این برند صفر تا صد توسط
تیم مارکت تلنت به راهبری اینجانب اجرا
شده است)

مگاپوکسی (چسب ساختمان های
الکچری-شرکت نگین تجارت فردوس)

مشاور ارشد بازاریابی و فروش

1400

1400

طراحی بیزینس مدل و کمپین های بازاریابی
و فروش

سیمین سپر سپاهان (برند اصالت)

مشاور ارشد بازاریابی و برند

1398

1399

مشاوره و اجرای پروژههای بازاریابی ،تحقیقات
بازار و برند

پاکبان (فرآوردههای لبنی و آبمیوه)

مشاور ارشد بازاریابی و برند

1399

1399

مشاوره و اجرای پروژه های بازاریابی ،تحقیقات
بازار ،تبلیغات و برند

کاوشکام (معتبرترین و مجرب ترین
پیشگامان صنعت مخابرات و فناوری
اطالعات در ایران)

مشاور ارشد بازاریابی و فروش

1399

1400

مشاوره و اجرای پروژه های بازاریابی ،تحقیقات
بازار و فروش

وایزر و هرمس (دستگاههای ردیاب
خودرو)

مشاور ارشد بازاریابی و فروش

1399

1399

مشاوره و اجرای پروژه های بازاریابی ،تحقیقات
بازار و فروش

ابزارآالت برقی Danlex

مشاور ارشد بازاریابی و فروش

1399

1400

مشاوره و اجرای پروژه های بازاریابی ،تحقیقات
بازار و فروش

فرتاک گلوبال ویژن
(دوربینهای مداربسته ،دزدگیر و اطفا
حریق)

مشاور و مدیر ارشد بازاریابی و
فروش

1399

1399

آموزش ،تیم سازی ،اجرا و نظارت پروژه های
بازاریابی و فروش

از تاریخ

تا تاریخ
تاکنون

مشاوره و اجرای پروژه های بازاریابی و
تحقیقات بازار
مشاوره و اجرای پروژه های بازاریابی ،تحقیقات
بازار ،فروش و برند
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مدت

حوزه فعالیت

نام مؤسسه

عنوان شغل/سمت

چرخش ابزار شتاب یا مهندسی بازرگانی
چاکو (تولید کننده و وارد کننده
بلبرینگ در ایران)

مشاور ارشد بازاریابی و فروش

1399

چرم باوین

مشاور و مدیر ارشد بازاریابی و
فروش

1399

1400

آژانس تبلیغاتی هنر نوین پارسیان
(لیدر تابلوها و سازههای محیطی ایران)

مشاور و مربی بازاریابی و
تبلیغات

1399

1399

آموزش ،تیم سازی ،اجرا و نظارت تیم بازاریابی
و تبلیغات ،طراحی کمپین تبلیغاتی  360درجه

جهان گستر پارس یا تیکمنت (تولید
کننده دستگاههای حضور و غیاب و
رزرواسیون)

مشاور و مدیر ارشد بازاریابی و
فروش

1399

تاکنون

آموزش ،تیم سازی ،اجرا و نظارت تیم بازاریابی
و فروش ،طراحی بیزینس مدل و تحقیقات
بازار

اپلیکیشن اکو سیستم سالمت پادتن
(جامعترین اپلیکیشن خدمات بالینی
در منزل)

مشاور و مدیر ارشد بازاریابی و
فروش

1399

1399

آموزش ،تیم سازی ،اجرا و نظارت تیم بازاریابی
و فروش ،طراحی بیزینس مدل و تحقیقات
بازار

شرکت اکسیر هیراد

مشاور بازاریابی و برندینگ

1398

1398

کاالها و دستگاههای آزمایشگاهی

شرکت تارنگ دکور

مشاور ارشد بازاریابی و تبلیغات

1398

1399

دکوراسیون ،محصوالت پروفیل سقفی و دیواری،
پنل های دیواری و سمنت تزیینی

شرکت بدر اندیشان پارسیان
( )Tech TORE

مشاور بازاریابی و برندینگ

1398

1398

وارد کننده اسپیکر ،پاور بانک و هدفون

شرکت Home Like

مشاور ارشد بازاریابی و برندینگ

1398

1398

هتلینگ و رزرواسیون سفر و تور

تشک ایت ()8

مشاور ارشد بازاریابی ،تحقیقات
بازار و برندینگ

1397

1398

کاالی خواب

شرکت پروشات خودرو شرق

مشاور بازاریابی و تحقیقات بازار

1393

1396

خرید و فروش و خدمات پس از فروش خودرو
(نمایندگی ایرتویا)

شرکت ولتک

مشاور بازاریابی ،تحقیقات بازار
و برندینگ

1393

1394

واردکننده پولوس،
سرپولوس و مشعلی خودرو

شرکت کوالک موتور

مشاور بازاریابی ،تحقیقات بازار
و تبلیغات

1393

1394

نمایندگی آئودی در ایران

وبسایت مورچه

مشاور بازاریابی و تبلیغات

1393

1394

خریدوفروش و بررسی خودرو

شرکت داتیس پرداز کویر

مشاور بازاریابی

1393

1394

پشتیبانی دستگاههای پرداخت الکترونیک در
پمپ بنزین های استان کرمان

شرکت کیمیا چسب

مشاور بازاریابی و تحقیقات
بازاریابی

1393

1394

تولید چسب و رزین های صنعتی

موسسه اعتباری توسعه (بانک توسعه
فردا)

معاونت تبلیغات و برند

1392

1393

بانکداری

شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا

مدیر پروژه ،برنامه ریزی و
تحقیقات بازار

1390

1392

نماینده مدیریت پروژه ایزو  9001:2008و
دریافت گواهینامه استاندارد از شرکت TUV
 NORDآلمان (وابسته به بانک آینده)

شرکت تجارت بین الملل هم وطا آریا

مدیر پروژه و کمپین نویسی
تبلیغات تجاری و بازاریابی

1388

1390

وابسته به بانک گردشگری

کارخانه لوازم التحریر و دفتر سازی
S.A.M

مدیر بازاریابی و فروش

1386

1388

دفتر سازی

از تاریخ

تا تاریخ
تاکنون

مشاوره و اجرای پروژه های بازاریابی ،تحقیقات
بازار و فروش
آموزش ،تیم سازی ،اجرا و نظارت تیم بازاریابی
و فروش ،طراحی بیزینس مدل و تحقیقات
بازار
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مدت

حوزه فعالیت

نام مؤسسه

عنوان شغل/سمت

روغن کنجد سمن

مدیر بازاریابی و تحقیقات بازار

1385

شرکت توسعه و تجارت چینو (کول
کاپ)

مشاور بازاریابی و تحقیقات بازار

1385

1386

آژانس تبلیغاتی مات

مدیر تبلیغات و تحقیقات بازار
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محصوالت مصرفی و شعب رستوران ها

دکترامیناسداللهی

Dr.Amin Asadollahi

فهرست كتب و مقاالت
عنوان كتاب

نویسندگان

تألیف  /ترجمه

ناشر  /محل نشر

سال نشر

نوبت چاپ

رفتار مصرف کننده

موون و مای نور

نمونه خوانی

انتشارات مهربان

1384

چهارم
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انتشارات مهربان

1395
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ترجمه

انتشارات مهربان
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چاپ اول

طراحی چرخه عمر محصول

پروفسور جورج نیمن،
پروفسور سرجی تیچ
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انگلبرت وست کامپر

ترجمه

انتشارات مهربان
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ترجمه

انتشارات توفیق
دانش
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چاپ اول

تحقیقات بازاریابی از منظر دانشگاه هریوت
وات

دکتر تونی پروکتر و
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نیر ایال و رایان هور

ترجمه
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برندینگ صوتی
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Satisfaction and Loyalty

2014

International Journal of
Management Sciences
and Economic
(IJMECO)

The Effect of Information System on
efficiency in the Iranian Governmental
Organizations: An Investigation on the
Business Process

2014

International Journal of
Management Sciences
and Economic
(IJMECO)

Survey of the Relationship between Size
with Risk and Yield of the Portfolio

2014

International Journal of
Scientific Management
and Development
(IJSMD)

New Brand Personality Style in IRAN

2016

International Journal
of Business and
Management Canadian
Center of Science and
Education

Design & Development the IMC Model for
Chain Store

2016

International Journal of
Scientific Management
and Development
(IJSMD)

The Investigating the Effect of the
Relationship between Information
Management Systems Organizational
Learning

2016

International Journal of
Scientific Management
and Development
(IJSMD)

Investigating the Effect of Entrepreneurial
Trend and its Components on the Home
Business Marketing

2017

International Academic
Journal of Science and
Engineering

Review the Behavioral Characteristics
of Seller on Customer Orientation,
Communication and Customer
Satisfaction (Case Study: City Carpet)

2017

International Academic
Journal of Business
Management

The Effect of Brand and Quality of Goods
on Customers Purchase for Luxury Goods
(Case Study: Palladium Shopping Center)
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مقاالت داخلی علمی-پژوهشی
بازاریابی نانوتکنولوژی

مجله توسعه مهندسی
بازار

1387

علمی-ترویجی
داخلی

سال دوم
شماره
ششم

14-15

بازاریابی جهانی

مجله توسعه مهندسی
بازار

1387

علمی-ترویجی
داخلی

سال دوم
شماره
هشتم

22-23

بررسی تاثیر شناخت نام و نشان تجاری و
روابط با نام و نشان تجاری بر رفتار خرید
مشتریان

مدیریت بازاریابی

1388

علمی-پژوهشی
داخلی

مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی
ارشد

داستان یک شرکت:
شرکت هواپیمایی ساوت وست

مجله توسعه مهندسی
بازار

1388

علمی-ترویجی
داخلی

سال سوم
شماره دهم

22-25

ارزیابی برند ورزشی پوما از دیدگاه بازاریابی
با سایر برندهای ورزشی در تهران ،در سال
1389

مجله مدیریت فرایند
دانشگاه

1389

علمی-ترویجی
داخلی

---

---

سهم ذهنی مشتری و سهم قلبی مشتری

مجله توسعه مهندسی
بازار

1390

علمی-ترویجی
داخلی

سال پنجم
شماره
هجدهم

34-37

فروشندگان خاموش :بررسی معیارهای مهم
در بسته بندی کاال

فصلنامه تخصصی
انجمن صنایع سلولزی
بهداشتی ایران(آوند)

1390

پژوهشی-
ترویجی داخلی

بهار 1390

46-51

استیفن براون و دیدگاه های انتقادی وی
بر کاتلر

مجله توسعه مهندسی
بازار

1390

علمی-ترویجی
داخلی

سال پنجم
شماره
بیست و
سوم

20-24

ارتباط کارکرد مغز با بستهبندی محصوالت

ماهنامه پژواک هنر

1390

پژوهشی-
ترویجی داخلی

سال اول
شماره
چهارم

---

بررسی نقش قانون فیبوناچی در تجارت و
بازاریابی

ماهنامه الکترونیکی راه
حل کسب و کار

1391

پژوهشی-
ترویجی داخلی

سال اول
شماره
دوازدهم

17-22

نقش و جایگاه منطق فازی در پیشبینی
رفتار مصرفکننده

ماهنامه الکترونیکی راه
حل کسب و کار

1391

پژوهشی-
ترویجی داخلی

سال اول
شماره
سیزدهم و
چهاردهم

6-12

کنترل های داخلی موثر در شرکتهای سرمایه
گذاری از دیدگاه حسابرسان مستقل

مجله پژوهش های
تجربی حسابداری

1393

علمی-ترویجی
داخلی

سال سوم
شماره
یازدهم

1-11

فروشندگان موفق ،فروشندگان ناموفق
تمایز کجاست؟

ماهنامه بازاریاب و
بازارساز

1394

علمی-ترویجی
داخلی

جلد دوم
شماره
نوزدهم

سرمقاله

شکار مشتریان از طریق تنوع محصولی

ماهنامه مشتری

1396

علمی-ترویجی
داخلی

شماره
هشتم

62-63

بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر فروش
محصوالت (مطالعه موردی :موتورسیکلت
شهاب در شهر تهران)

فصلنامه پژوهش های
جدید در مدیریت و
حسابداری

1396

علمی-ترویجی
داخلی

جلد سوم
شماره
بیست و
دوم

35-63
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مقاالت سمینارها و همایشهای داخلی و بینالمللی
عنوان مقاله

عنوان سمینار

سال

نوع سمینار

کشور

نسخه پذیرش/
ارائه شفاهی

استراتژیهای رقابتی در کشورهای
درحالتوسعه

سمینار بازاریابی

1385

سمینار بینالمللی

هند-بنگلر

نسخه پذیرش

بررسی تأثیر شناخت نام و نشان تجاری و
روابط با نام و نشان تجاری بر رفتار خرید
مشتریان

چهارمین دوره سمینار برند

1388

سمینار بینالمللی

ایران-تهران

نسخه پذیرش

راهکارهایی برای اجرا و سازگاری مفاهیم و
اخالقیات بازاریابی در کشورهای اسالمی

اولین دوره سمینار
بازاریابی جهانی اسالمی

1389

سمینار بینالمللی

امارات متحده
عربی-ابوظبی

نسخه پذیرش

بررسی نقش تعصب مذهبی روی خرید
محصوالت بحثبرانگیز

دومین دوره سمینار
بازاریابی جهانی اسالمی

1390

سمینار بینالمللی

امارات متحده
عربی-ابوظبی

نسخه پذیرش

بررسی ارتباط بین بهکارگیری سیستمهای
اطالعات مدیریت و یادگیری سازمانی

دومین همایش ملی
ایدههای نوین در علوم
مدیریت و اقتصاد

1394

سمینار بینالمللی

ایران-تهران

نسخه پذیرش

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن
بر بازاریابی مشاغل خانگی

دومین همایش ملی
ایدههای نوین در علوم
مدیریت و اقتصاد

1394

سمینار بینالمللی

ایران-تهران

نسخه پذیرش

Investigation into Performance and
Behavioral Factors of Employees
on Quality of After-Sale-Service to
Obtain Customer Satisfaction and
Loyalty (Case of Mobile Network
)Operator

کنفرانس بینالمللی
مدیریت و علوم اجتماعی

 20اسفند
1394

سمینار بینالمللی

مدیریت بهرهوری سبز با خنثیسازی
آالیندههای محیطی در صنایع تولیدی آلو
مینا (بررسی آالیندههای محیطزیست در
شرکت آلومینای ایران

دومین کنفرانس
بینالمللی مدیریت و
مهندسی صنایع

امارات متحده
عربی-دبی

نسخه پذیرش

 18مارس
2016

سمینار بینالمللی

ترکیه -استانبول

نسخه پذیرش

ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت
امتیازی متوازن  ))BSCجهت پیادهسازی
استراتژیهای بازاریابی

چهارمین کنفرانس
بینالمللی مدیریت،
اقتصاد و منابع انسانی

 6سپتامبر
2016

سمینار بینالمللی

یونان-آتن

نسخه پذیرش

Fitness of R&D, Production and
Export Strategies with Organization
Strategy; Main Factor to Develop
Creativity and Innovation

سومین کنفرانس
بینالمللی مدیریت و
مهندسی صنایع

 14سپتامبر
2016

سمینار بینالمللی

آلمان-فرانکفورت

نسخه پذیرش

Purchase Organization Pathology in
Governmental Trading Corporation
)(Holding Co

سومین کنفرانس
بینالمللی مدیریت و علوم
انسانی

 13دسامبر
2016

سمینار بینالمللی

فرانسه-پاریس

نسخه پذیرش

بررسی تأثیر ایجاد رویدادهای آموزشی
و سرگرمکننده بر رضایت خریداران در
فروشگاهها-مطالعه موردی فروشگاه هفت

اولین کنفرانس بینالمللی
مدیریت ،حسابداری و
صنایع

 21سپتامبر
2016

سمینار بینالمللی

اتریش-وین

نسخه پذیرش
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عنوان مقاله

عنوان سمینار

سال

نوع سمینار

بررسی تأثیر ایجاد رویدادهای آموزشی
و سرگرمکننده بر رضایت خریداران در
فروشگاهها-مطالعه موردی فروشگاه هفت

چهارمین کنفرانس
بینالمللی پژوهشهای
کاربردی در مدیریت و
حسابداری

 25شهریور
1395

سمینار بینالمللی

بررسی تأثیر انگیختگی ،لذت درک
شده و سهولت درک شده خریداران بر
رضایتمندی مشتریان در فروشگاهها-
مطالعه موردی فروشگاه هفت

کشور

ایران -تهران

نسخه پذیرش/
ارائه شفاهی
نسخه پذیرش

اولین کنفرانس بینالمللی
دستاوردهای نوین
پژوهشی در مدیریت،
حسابداری و اقتصاد

 9مهر 1395

سمینار بینالمللی

ایران -تهران

نسخه پذیرش

اندازهگیری و رتبه بندی عوامل موثر بر
وفاداری به برند

نخستین همایش ملی
مدیریت و علوم اسالمی

خرداد 96

سمینار بینالمللی

ایران -تهران

نسخه پذیرش

بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند با
توجه به نقش تعدیلگر روابط برند

دومین کنفرانس
بینالمللی مدیریت و
حسابداری

خرداد 96

سمینار بینالمللی

ایران -تهران

نسخه پذیرش
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مصاحبهها
عنوان مصاحبه

مصاحبه کننده

تاریخ مصاحبه

رویکردهای نوین بازاریابی

رادیو تجارت

آبان ماه 1392

بررسی اصول هزینه کرد بودجه تبلیغاتی ساالنه

روزنامه فرصت امروز

1393/11/1

بررسی تأثیر افزایش درآمدهای تکلیفی صداوسیما بر صنعت تبلیغات

روزنامه فرصت امروز

1393/11/19

بررسی تبلیغات محیطی برای آژانسهای گردشگری

روزنامه فرصت امروز

1393/12/5

گذار به بازاریابی مدرن

روزنامه فرصت امروز

1393/12/27

نقد کمپینهای تبلیغاتی در ایران

روزنامه فرصت امروز

1393/12/27

نگاهی به پدیدهای جدید به نام تبلیغات طنزآمیز ویروسی
(گمنامی بهتر است یا شهرت بد)

روزنامه فرصت امروز

1394/1/15

بررسی بیاخالقیها در بازاریابی (نه دروغ ،نه بهرهکشی)

روزنامه فرصت امروز

1394/2/16

بررسی کمپین ساخت ایران

روزنامه فرصت امروز

1394/6/11

در تحقیقات بازار کیفیت را جایگزین کمیت کنیم

روزنامه فرصت امروز

1394/6/29

بررسی عملکرد کاله در ارائه پیتزای منجمد ایتالیایی
(محصول پرطرفدار باقابلیت پرورش ذائقه ایرانی)

روزنامه فرصت امروز

1394/7/8

استراتژی جدید برای جذب مشتریان مشکلپسند
(ست بپوشید ،هدیه بگیرید)

روزنامه فرصت امروز

1394/9/19

بازطراحی هویتسازمانی کفش ملی

روزنامه فرصت امروز

1394/11/24

زمانبندی کلیدیترین شاخص اجرای پروژه

روزنامه گسترش صمت

1395/1/22

مصاحبه در خصوص کتاب (تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی)

ماهنامه توسعه مهندسی بازار

سال دهم ،شماره چهل و هشتم
مورخ فروردین و اردیبهشت 1395

بینظمی در بازاریابی

روزنامه فرصت امروز

1395/3/5

بایدها و نبایدهای تدوین استراتژیهای بازاریابی برای شرکتهای
خودرویی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

روزنامه فرصت امروز

1395/7/28

مشتری مداری با ابزاری دراماتیک

روزنامه فرصت امروز

1395/9/17

بایدها و نبایدهای بکارگیری تحقیقات بازاریابی در راه اندازی باشگاه
مشتریان

ماهنامه مشتری نیوز

1395/10/19

فوت و فن بازاریابی علمی

روزنامه جام جم

1396/3/22

فنون علمی وفادارسازی مشتری

روزنامه جام جم

1396/4/26

تحقیقات بازار نیاز نیست ،الزام است

ماهنامه وخارزم

شماره -41مرداد 1396

آینده کسب و کار را امروز ببین

روزنامه جام جم

1396/10/10

چگونه مشتریان را شیفته بانک کنیم؟

ماهنامه بانک سپه (نمای نزدیک)

اردیبهشت 98

بدون تحقیقات بازار دست به کار نشوید

ماهنامه وخارزم

شماره -4زمستان 1398

تحقیقات بازار ،ابزاری قدرتمند برای وفادارسازی مشتریان

ماهنامه به سمت مشتری

پاییز 1399

تحقیقات بازاریابی ،تکه گمشده پازل موفقیت در کسب و کارهای
ایرانی

مجله موفقیت-سال بیست و سوم-
شماره 4165

مرداد 1400
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مقاالت در روزنامههای کثیراالنتشار
عنوان مقاله

عنوان روزنامه

سال چاپ

خریدهای بدون برنامه

روزنامه سرمایه

1387

تصویر اندیش و کالم اندیش

روزنامه سرمایه

1387

بازاریابی ویروسی

روزنامه سرمایه

1387

سهم ذهنی مشتری و سهم قلبی مشتری

روزنامه دنیای اقتصاد

1390/2/10

ارتباط کارکرد مغز با بستهبندی محصوالت

روزنامه دنیای اقتصاد

دی ماه 1390

اهمیت روانشناسی رفتار مصرفکننده در زمان خرید

روزنامه دنیای اقتصاد

1390/9/26

ارزیابی برندهای ورزشی

روزنامه دنیای اقتصاد

1390/2/13-14-15

مقاالت در وب سایتها و وبالگها
عنوان مقاله

آدرس وب سایت/وبالگ

سال انتشار

چارچوبی برای ارزیابی میزان مشتری مداری در سازمانهای
خدماتی

www.TMBA.ir

1387

بررسی فعالیتهای مربوط به نوآوری و تحقیق و توسعه

www.TMBA.ir

1387

بایدها و نبایدهای بکارگیری تحقیقات بازاریابی در راه اندازی
باشگاه مشتریان

www.moshtarinews.com

1395

سخنرانیها
عنوان سخنرانی

عنوان سمینار

سال

روش های مدل سازی در تحقیقات بازاریابی

دومین کنفرانس تحقیقات بازاریابی

1394/10/23

تحقیقات بازاریابی مبتنی بر ضمیر ناخودآگاه

سومین کنفرانس تحقیقات
بازاریابی

1396/4/28

تحقیقات بازاریابی در صنعت غذایی و رستوران

دومین کنگره جهانی صنعت
رستوران

 26لغایت  28آذرماه 1397

کارگاه بازاریابی و فروش

نمایشگاه بینالمللی در و پنجره

1398/4/21

استراتژیهای بازاریابی آینده

نمایشگاه بینالمللی الکامپ

1398/4/30

بازاریابی و برندینگ فروشگاه های زنجیره ای

سالن آمفی تئاتر فروشگاه های
زنجیرهای اسپار

1399/6/23
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استاد راهنما یا مشاور پایان نامه كارشناسی ارشد یا دكترا
عنوان پایان نامه

محل انجام

تاریخ شروع

مدت

مسئولیت

بیتا بنی حسینیان

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با
عنوان بررسی خصیصه های رفتاری فروشندگان
بر مشتری گرایی ،ایجاد ارتباط و جلب رضایت
مشتری
(مطالعه موردی :شهر فرش)

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شهر قدس

1394-1393

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با عنوان
بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر بازاریابی
مشاغل خانگی زنان کارآفرین تحت حمایت کمیته
امداد امام خمینی (ره) شمال شرق شهر تهران

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شهر قدس

1394-1393

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با عنوان
تاثیر ارزش ویژه نام تجاری بر رفتار مصرف کننده
در صنعت گوشی تلفن همراه ( مورد مطالعه:
برند اپل در بازار گوشی تلفن همراه اپل

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شهر قدس

1394-1393

رسول بقایی طلب شولمی

آتوسا انصاری

 8ماه

 7ماه

 10ماه

استاد راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

حسین اکبری

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با عنوان
بررسی عوامل موثربر وفاداری و ارزش كلی برند بر
پاسخهای مصرف كننده
مطالعه موردی (:مصرف كنندگان لوازم خانگی
سامسونگ)

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شهر قدس

1395-1394

 10ماه

استاد راهنما

نسترن احسانی

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با عنوان
بررسی تاثیر برنامه های حمایتی بر رابطه مداری
و اثر آن بر استراتژیهای بنگاهی سازمان های
کوچک و متوسط (مطالعه موردی آژانس های
مسافرتی استان تهران)

آرزو مدرس موسوی

رشته مدیریت اجرایی با عنوان شناسایی
مشتریان با ارزش بانک کارآفرین به وسیله مدل
RFM

محمد زند بینا

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با عنوان
بررسی عوامل فردی و محرک های درونی بر رفتار
خرید آنی با اثر متغیرهای تعدیل کنندگی سن
و جنسیت

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شهر قدس
سازمان مدیریت
صنعتی

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شهر قدس

1394-1393

1394

1394-1393

 10ماه

---

 10ماه

استاد راهنما

استاد داور

استاد راهنما

مرضیه فالح نژاد

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه با عنوان
بررسی تاثیر عملکرد سازمان های یادگیرنده بر
جهت گیری بازار (مطالعه موردی :شرکت بیمه
کارآفرین)

محمدحسن کریمی

رشته مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی با عنوان
تاثیر مبادله دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی
در بهبود موفقیت بازاریابی در صنعت بیمه

سیما نوروزی

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با
عنوان قیمت گذاری بر مبنای تاریخ انقضا و
وفاداری برند

دانشگاه آزاد اسالمی
قزوین

1395-1394

 6ماه

استاد راهنما

در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد آیت هللا
آملی

1395-1394

 10ماه

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی
قزوین

1395-1394

 10ماه

استاد راهنما

فهیمه احدی

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با
عنوان ارتباط بین مشخصه های مصرف کننده و
نگرش نسبت به خرید آنالین در میان مشتریان
محصوالت دارای تکنولوژی باال (مطالعه موردی
دیجی کاال و بامیلو)

دانشگاه آزاد اسالمی
قزوین

1395-1394

 10ماه

استاد راهنما

دکترامیناسداللهی
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صدیقه زیاری

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با عنوان
تاثیر تفاوت نوع هدایای تبلیغاتی (لذت جویانه
و فایده باور) بر تمایل به خرید مصرف کنندگان و
نقش میانجی واکنشهای شناختی و عاطفی

دانشگاه آزاد اسالمی
قزوین

1395-1394

منش رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
با عنوان بررسی تاثیر ایجاد رویدادهای آموزشی و
سرگرم کننده بر رضایت خریداران در فروشگاهها
(مطالعه موردی :مجموعه فروشگاههای هفت)

دانشگاه آزاد اسالمی
قزوین

1395-1394

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با عنوان
بررسی رابطه میان اعتماد ،رضایت و ارزیابی برند
با وفاداری برند با توجه به نقش تعدیل گر روابط
برند (مطالعه موردی :بیمه دانا)

دانشگاه آزاد اسالمی
قزوین

1395-1395

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با
عنوان بررسی رابطه میان استرسهای زندگی و
خرید وسواسی با پشیمانی پس از خرید با نقش
تعدیل گری جنسیت

دانشگاه آزاد اسالمی
قزوین

1396-1395

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با عنوان
بررسی عوامل مؤثر بر رفتار پسانداز بلندمدت از
دیدگاه مشتریان بانک پارسیان در استان البرز
رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با عنوان
ارزیابی رفتار مصرفکنندگان در رابطه با تصمیم
خرید کاالهای سبز

سعید پایدار

مهرداد راسخ نامی

سارا سوار

مژده افخمی

ستاره قزوینی

 10ماه

 10ماه

 8ماه

 10ماه

استاد راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی
قزوین

1396-1395

 10ماه

استاد راهنما

دانشگاه آزاد اسالمی
قزوین

1396-1395

 10ماه

استاد راهنما

الهه تهوری

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با عنوان
بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند ،تیپشناسی
برند و رفتارهای خیرخواهانه پیشین بر تمایل به
اعطاء کمک به سازمانهای خیریه (مطالعه موردی:
مؤسسه خیریه محک)

دانشگاه آزاد اسالمی
قزوین

1396-1395

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با عنوان
ارزیابی اثرات هوش هیجانی بر روی استقالل
شغلی ،تالش هیجانی و رفتار مشتری مدارانه

دانشگاه آزاد اسالمی
شهر قدس

1395-1395

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با عنوان
بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید :نقش میانجی
تصویر ،تعهد و به خاطر سپردن حامی (مطالعه
موردی باشگاههای استقالل و پرسپولیس تهران

دانشگاه آزاد اسالمی
شهر قدس

سیما قلی زاده

کیوان طاهریان

آزاده کفایی پور

رشته مدیریت اجرایی با عنوان بررسی رابطه رفتار
شهروندی کارکنان با تصمیم خرید مجدد از سوی
مشتریان (مطالعه موردی :شرکت سامسونگ)

امیرحسین صرافت

رشته مدیریت اجرایی با عنوان تاثیر رفتار
شهروندی سازمانی کارکنان در ایجاد ارزش ویژه
برند و وفاداری مشتریان در شرکت رامک خودرو

میثم توسلی و اسمعیل حسین پور

با عنوان بررسی و شناسایی مدل کسب و کار
 Canvasجهت راه اندازی رستوران گیاهی ( سبز)
در شهر شیراز

صبا کامکار

رشته مدیریت بازاریابی با عنوان بررسی و
شناسایی عوامل اثرگذار بر وفاداری ذینفعان با
تمرکز بر نیکوکاران در موسسات خیریه و سازمان
های مردم نهاد (مورد موسسه خیریه محک)

سید علیرضا مدرسی

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی با
عنوان بررسی عوامل مؤثر بر ریسک درک شده
از محصوالت لوکس (مطالعه موردی تلفن همراه
اپل)

 10ماه

 10ماه

استاد راهنما

استاد مشاور

1395-1395

 10ماه

استاد راهنما

سازمان مدیریت
صنعتی

1395-1395

 8ماه

استاد مشاور

سازمان مدیریت
صنعتی

1395-1395

 8ماه

استاد مشاور

1395-1395

 12ماه

استاد راهنما

دانشگاه تهران
( مقطع )DBA
سازمان مدیریت
صنعتی

دانشگاه آزاد اسالمی
تهران شمال

1397-1397

1397-1398

---

 10ماه

استاد داور

استاد راهنما

دکترامیناسداللهی
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پروژههای مشاورهای و تحقیقاتی
عنوان پروژه

محل انجام

تاریخ شروع

مدت پروژه

مسئولیت

بررسی رفتار خریدار در هنگام خریدهای بدون
برنامه

تهران

1386

 3ماه

مدیر پروژه

علل عدم وجود آب هندوانه بهصورت
بستهبندی

تهران

1387

 3ماه

مدیر پروژه

ایجاد و شناسایی بازار برای ورود اتومبیل آئودی
در ایران

شرکت آدیران

1388

 3ماه

مدیر پروژه

بررسی اثربخشی محتوا و رسانههای تبلیغاتی

بیمه پاسارگاد

1388

 2ماه

مدیر پروژه

بررسی اثربخشی محتوا و رسانههای تبلیغاتی

بانک سرمایه

1388

 2ماه

مدیر پروژه

بررسی تاثیر تصویر ذهنی از برند ،رضایت
از برند ،اعتماد به برند و وابستگی به برند از
دیدگاه مشتریان بالفعل و میزان رضایت آن ها از
خدمات و تسهیالت

بانک سرمایه

1388

 3ماه

مدیر پروژه

بررسی میزان آگاهی از برند خدمات بانکی و
تصویر ذهنی برند در میان مشتریان بالقوه

بانک سرمایه

1388

 2ماه

مدیر پروژه

بررسی اثربخشی محتوا و رسانههای تبلیغاتی

بیمه کارآفرین

1388

 2ماه

مدیر پروژه

امکان سنجی ورود محصوالت جدید

کارخانه لوازمالتحریر و دفتر
سازی S.A.M

1388

 2ماه

مدیر پروژه

 Mystery Shoppingدر جهت دستیابی به علل
افت فروش شرکت

شعب کول کاپ

1389

 3ماه

مدیر پروژه

بررسی رضایت خریداران و نحوه آشنایی آنها با
محصوالت

شعب کول کاپ

1389

 3ماه

مدیر پروژه

بررسی رفتار خرید و مشکل دلیوری محصوالت

شعب کول کاپ

1389

 3ماه

مدیر پروژه

بررسی شناخت برند ،روابط برند و بررسی
اثربخشی تبلیغات از دیدگاه مشتریان بالقوه و
بالفعل

بانک کارآفرین

1390

 4ماه

مدیر پروژه

بررسی شناخت برند ،روابط برند و بررسی
اثربخشی تبلیغات از دیدگاه مشتریان بالقوه و
بالفعل

بانک سرمایه

1390

 3ماه

مدیر پروژه

بررسی خصوصی بودن بانک از دیدگاه مشتریان
بالقوه و بالفعل

بانک صادرات

1390

 3ماه

مدیر پروژه

بررسی اثربخشی محتوا و رسانههای تبلیغاتی از
دیدگاه مشتریان بالقوه و بالفعل

بانک صادرات

1390

 3ماه

مدیر پروژه

طراحی Media Plan

بانک سرمایه

1390

 1/5ماه

مدیر پروژه

طراحی Media Plan

بانک کارآفرین

1390

 1ماه

مدیر پروژه

طراحی Business Plan

شرکت آدیران

1390

 1ماه

مدیر پروژه

بررسی مشتریان Lapsed

آژانس هواپیمایی فریال
گشت

1390

 3ماه

مدیر پروژه

دکترامیناسداللهی
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عنوان پروژه

محل انجام

تاریخ شروع

مدت پروژه

مسئولیت

امکان سنجی و شناسایی بازار محصوالت جدید

محصوالت آرایشی و
بهداشتی بادی شاپ
()Body Shop

1390

 3ماه

مدیر پروژه

1391

 1ماه

مدیر پروژه

1391

 1ماه

مدیر پروژه

سنجش بررسی تبلیغات شهر فرش از دیدگاه
مشتریان بالقوه و بالفعل

شهر فرش

1393

 2ماه

مدیر پروژه

ارزیابی آگاهی از برند و تصویر ذهنی برند از
دیدگاه مشتریان بالقوه و بالفعل

شهر فرش

1393

 1/5ماه

مدیر پروژه

رضایت سنجی از دیدگاه مشتریان بالفعل

شهر فرش

1393

 1/5ماه

مدیر پروژه

1393

 3ماه

مدیر پروژه

1393

 2ماه

مدیر پروژه

1393

 1ماه

مدیر پروژه

طراحی Business Plan
تدوین باشگاه مشتریان پذیرندگان دستگاههای
 POSبانک

شرکت تجارت الکترونیکی
ارتباط فردا (وابسته به
بانک آینده)
شرکت تجارت الکترونیکی
ارتباط فردا (وابسته به
بانک آینده)

ارزیابی شناخت و تصویر ذهنی برند

( WELLTECواردکننده
پولوس ،سرپولوس و
مشعلی)
( WELLTECواردکننده
پولوس ،سرپولوس و
مشعلی)
( WELLTECواردکننده
پولوس ،سرپولوس و
مشعلی)

بخشبندی ،انتخاب بازار هدف و
جایگاه سازی ()STP

بخشبندی ،انتخاب بازار هدف و
جایگاه سازی ()STP

طراحی و تدوین برنامه بازاریابی
()Marketing Plan

بازرگانی گرام (وارد کننده
گازهای سردخانه ای،
کمپرسور و دربهای
سردخانه ای)

1393

 3ماه

مدیر پروژه

ارزیابی شناخت و تصویر ذهنی برند

بازرگانی گرام (وارد کننده
گازهای سردخانه ای،
کمپرسور و دربهای
سردخانه ای)

1393

 2ماه

مدیر پروژه

طراحی و تدوین برنامه بازاریابی
()Marketing Plan

بازرگانی گرام (وارد کننده
گازهای سردخانه ای،
کمپرسور و دربهای
سردخانه ای)

1393

 1ماه

مدیر پروژه

بخشبندی ،انتخاب بازار هدف و
جایگاه سازی ()STP

شرکت پروشات خودرو
شرق (نمایندگی تویوتا کد
 287در ایران)

1393

 3ماه

مدیر پروژه

طراحی و تدوین برنامه بازاریابی
()Marketing Plan

شرکت پروشات خودرو
شرق (نمایندگی تویوتا کد
 287در ایران)

1393

 1ماه

مدیر پروژه

طراحی Business Plan

شرکت آوا فن جهت
اخذ نمایندگی سمعک
 Audiofonدر ایران

1393

 1ماه

مدیر پروژه

طراحی و تدوین مدل کسبوکار
()Business Model

شرکت کوالک موتور
(عاملیت خودروی آئودی
در ایران)

1394

 1ماه

مدیر پروژه

بخشبندی ،انتخاب بازار هدف و
جایگاهسازی ()STP

شرکت کوالک موتور
(عاملیت خودروی آئودی
در ایران)

1394

 3ماه

مدیر پروژه

سنجش و اثربخشی تبلیغات از نظر محتوا و
رسانه

محصوالت لبنی نسیم
هزاره

1394

 2ماه

مدیر پروژه

دکترامیناسداللهی
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عنوان پروژه

محل انجام

تاریخ شروع

مدت پروژه

مسئولیت

امکان سنجی و بازار سنجی استنتهای قلبی در
بیمارستانهای دولتی و خصوصی تهران و شیراز

شرکت فر افزا طب
(نمایندگی استنت های
 GOREدر ایران)

1394

 3ماه

مدیر پروژه

طراحی و تدوین مدل کسبوکار
()Business Model

شرکت فر افزا طب
(نمایندگی استنت های
 GOREدر ایران)

1394

 1ماه

مدیر پروژه

بخشبندی ،انتخاب بازار هدف و
جایگاه سازی ()STP

محصوالت غذایی فودینو

1395

 3ماه

مدیر پروژه

طراحی و تدوین برنامه بازاریابی
()Marketing Plan

محصوالت غذایی فودینو

1395

 1ماه

مدیر پروژه

ارزیابی تصویر ذهنی برند از طریق تکنیک بازی
مقایسه

شهر فرش

1395

 2ماه

مدیر پروژه

شهر فرش

1395

 2ماه

مدیر پروژه

بررسی دالیل رضایت و نارضایتی مشتریان شهر
فرش از شعبه  1و 2

شهر فرش

1397

 2ماه

مدیر پروژه

بررسی اثربخشی کمپین “ فرش را خالی نبرید” از
نظر محتوا و رسانه

شهر فرش

1397

 2ماه

مدیر پروژه

بررسی اثربخشی کمپین “سرویس رفت و
برگشت رایگان” در شهر فرش

شهر فرش

1397

 2ماه

مدیر پروژه

تحلیل رقبای شهر فرش از منظر آمیخته بازاریابی

شهر فرش

1397

 2ماه

مدیر پروژه

بازارسنجی و شناسایی بازارهدف و متغیرهای
تاثیرگذار بازار روی اپلیکیشن خدمات خودرو

اس-کار

1397

 2ماه

مدیر پروژه

تحقیقات بازار گروه کانونی ( )Focus Groupاز
رضایت و نارضایتی مشتریان

شهر فرش

 1397تا کنون به صورت مستمر

 2ماه

مدیر پروژه

تحقیقات بازار  Mystery Shoppingاز تمام
پرسنل شهر فرش

شهر فرش

 1397تا کنون به صورت مستمر

 2ماه

مدیر پروژه

بررسی اندازه بازار و سهم بازار برند تشک 8

تشک 8

1398

 2ماه

مدیر پروژه

تدوین و طراحی مارکتینگ پلن تشک 8

تشک 8

1398

 2ماه

مدیر پروژه

بررسی اندازه بازار و متغیرهای تاثیرگذار بازار روی
اکسیر هیراد

اکسیر هیراد

1398

 2ماه

مدیر پروژه

تدوین و طراحی مارکتینگ پلن اکسیر هیراد

اکسیر هیراد

1398

 2ماه

مدیر پروژه

طراحی  Business Planبرند Tech Tore
بررسی اندازه بازار و متغیرهای تاثیرگذار بازار
(تحقیقات بازار)

شناخت و ارزیابی سهم مشتری
(مشتریان وفادار)

شرکت بدر اندیشان
پارسیان جهت اخذ
نمایندگی برند Doss،
ِduducool، Tribit،
IClever

1398

 1ماه

مدیر پروژه

پرتو نگار ماهان خاورمیانه

1398

 2ماه

مدیر پروژه

دکترامیناسداللهی

Dr.Amin Asadollahi

عنوان پروژه

محل انجام

تاریخ شروع

مدت پروژه

مسئولیت

بازار سنجی و شناسایی بازار هدف و اندازهگیری
متغیرهای تاثیرگذار بازار (عارضه یابی)

محصوالت دامداران
(شرکت تین)

1399

 2ماه

مدیر پروژه

گزارش خالصه وضعیت برند پاکبان به همراه
اهداف و استراتژیهای بازاریابی و فروش

محصوالت لبنی و
آبمیوههای پاکبان

1399

 1ماه

مدیر پروژه

تحقیقات بازار عوامل تاثیر گذار بر رفتار خرید
محصوالت الکچری بخصوص انواع چرم در بازار
ایران و ارائه
استراتژیهای بازاریابی و فروش

چرم باوین

1399

 2ماه

مدیر پروژه

طراحی و تدوین مدل کسبوکار (Business
 ،)Modelباشگاه مشتریان و طراحی برگزاری
EVENT

چرم باوین

1399

 3ماه

مدیر پروژه

شرکت فرتاک گلوبال ویژن
()FARCO

1399

 1ماه

مدیر پروژه

پروژه تحقیقات بازار به منظور شناسایی و رتبه
بندی عوامل موثر در بازارسنجی و شناسایی بازار
هدف و عارضه یابی جهت فروش محصوالت

ابزار آالت برقی دنلکس

1399

 2ماه

مدیر پروژه

طراحی و تدوین مدل کسبوکار (Business
 ،)Modelباشگاه مشتریان و طراحی کمپین
تبلیغاتی  360درجه

دنلکس

1399

 2ماه

مدیر پروژه

طراحی و تدوین مدل کسبوکار (Business
 ،)Modelباشگاه مشتریان ،طراحی کمپینهای
تبلیغاتی  360درجه و کمپین دیجیتال مارکتینگ

هنر نوین پارسیان

1399

 4ماه

مدیر پروژه

تحقیقات بازار بررسی رفتار مردم جهت خرید
ابزارهای ضد سرقت خودرو و ارائه استراتژیهای
بازاریابی و فروش

دستگاههای ردیاب خودرو
وایزر

1399

 2ماه

مدیر پروژه

طراحی و تدوین مدل کسبوکار (Business
 ،)Modelباشگاه مشتریان ،طراحی کمپینهای
تبلیغاتی  360درجه و طراحی ماتریس SWOT

دستگاههای ردیاب خودرو
وایزر

1399

 4ماه

مدیر پروژه

تحقیقات بازار با موضوع بازار سنجی و شناسایی
بازار هدف و اندازه گیری متغیرهای تاثیرگذار بازار
(عارضه یابی)

دستگاههای حضور و
غیاب جهان گستر پارس
(تیکمنت)

1399

 2ماه

مدیر پروژه

طراحی و تدوین مدل کسبوکار (Business
 ،)Modelباشگاه مشتریان ،طراحی کمپینهای
تبلیغاتی  360درجه و طراحی ماتریس SWOT

دستگاههای حضور و
غیاب جهان گستر پارس
(تیکمنت)

1400-1399

 12ماه

مدیر پروژه

تحقیقات بازار با موضوع امکان سنجی و تحلیل
رقبا

دستگاه های حضور و
غیاب جهان گستر پارس
(تیکمنت)

1399

 12ماه

مدیر پروژه

تحقیقات بازار با موضوع بازار سنجی و شناسایی
بازار هدف برای اپلیکیشن سالمت

اپلیکیشن اکو سیستم
سالمت پادتن

1399

 2ماه

مدیر پروژه

تحقیقات بازار با موضوع بازار سنجی و شناسایی
بازار هدف و اندازه گیری متغیرهای تاثیرگذار بازار
(عارضه یابی) و تحلیل رقبا

صنایع غذایی پاکر

1400

 3ماه

مدیر پروژه

طراحی و تدوین مدل کسبوکار (Business
 ،)Modelباشگاه مشتریان ،طراحی کمپینهای
تبلیغاتی  360درجه و طراحی ماتریس  SWOTو
طراحی ماتریس ایگور آنسوف و طراحی اسکمپر

صنایع غذایی پاکر

1400

 12ماه

مدیر پروژه

طراحی و تدوین مدل کسبوکار (Business
 ،)Modelباشگاه مشتریان ،طراحی کمپینهای
تبلیغاتی  360درجه و طراحی ماتریس SWOT

گروه صنعتی سپهر منور
(صاحب برندهای EDC-
BLV-OSRAM-EDISON)OPPLE

1400

 6ماه

مدیر پروژه

طراحی و تدوین مدل کسبوکار (Business
)Model

دکترامیناسداللهی

Dr.Amin Asadollahi

عنوان پروژه

محل انجام

تاریخ شروع

مدت پروژه

مسئولیت

تحقیقات بازار گروه کانونی ( )Focus Groupاز
رضایت و نارضایتی مشتریان

محصوالت نالی نو

1400

---

مدیر پروژه

پروژه های تحقیقات بازار با عناوین زیر:
 )1بررسی اندازه و سهم بازار
 )2عارضه یابی فروش
 )3بررسی و تحلیل رقبا
 )4بررسی الگو و دالیل خرید مشتریان
 )5بررسی رضایت و وفاداری مشتریان
 )6بررسی اثربخشی تبلیغات
 )7بالیند تست (طعم ،بو ،بافت و رنگ
محصوالت)
 )8پروژه بررسی شخصیت برند
 )9پروژه بررسی هویت برند
 )10پروژه بررسی تصویر ذهنی برند

صنایع غذایی درنا
(کیک و کلوچه)

پروژه های تحقیقات بازار با عناوین زیر:
 )1بررسی اندازه و سهم بازار
 )2عارضه یابی فروش
 )3بررسی و تحلیل رقبا
 )4بررسی الگو و دالیل خرید مشتریان
 )5بررسی رضایت و وفاداری مشتریان
 )6بررسی اثربخشی تبلیغات
 )7پروژه بررسی شخصیت برند
 )8پروژه بررسی هویت برند
 )9پروژه بررسی تصویر ذهنی برند

1400

 3ماه

مدیر پروژه

شهر فرش

1400

 8ماه

مدیر پروژه

طراحی و تدوین مدل کسبوکار (Business
 ،)Modelباشگاه مشتریان ،طراحی کمپین های
تبلیغاتی  360درجه و طراحی ماتریس SWOT

پخش برکت

1400

 6ماه

مدیر پروژه

طراحی و تدوین مدل کسبوکار (Business
 ،)Modelباشگاه مشتریان ،طراحی کمپین های
تبلیغاتی  360درجه و طراحی ماتریس ،SWOT
طراحی ماتریس ایگور آنسوف و طراحی اسکمپر

میرموال ثریا

1400

 6ماه

مدیر پروژه

دکترامیناسداللهی

Dr.Amin Asadollahi

عضویت در انجمنها و مراجع علمی
عضو انجمن تحقیقات بازار اروپا () ESOMAR
عضو گروه انجمن تحقیقات بازار ایران ()IMRA
عضو پیوسته گروه انجمن علمی بازاریابی ایران ()ISMI
عضو کمیته فنی متناظر " نظریه ها و پژوهش های اجتماعی بازار ”ISIRT/TC225
عضو انجمن مشاوران مدیریت ایرانICMA -
رئیس کارگروه تخصصی بازاریابی و فروش انجمن مدیریت اجرایی ایرانIEMA -
عضو آزمایشگاه سیستماتیک بازاریابی ایتالیا B.S. LAB Italy
عضو انجمن صنفی مدیران اجرایی بنگاه های اقتصادی
عضو کمیته علمی اولین کفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در استان گلستان
عضو هیئت علمی دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی در ایران
عضو هیئت علمی کنفرانس بینالمللی ابزارها و تکنیک های مدیریت
عضو کمیته علمی اولین همایش بینالمللی مدیریت ،اقتصاد و توسعه
عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی ایدههای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
داور مقاالت علمی کنفرانس بینالمللی ابزارها و تکنیکهای مدیریت
مدیر برتر ایرانی در کتاب دایرکتوری مدیران ،کارشناسان و فروشندگان برتر ایرانی ،انتشارات امیران در سال 1395
عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
عضو گروه مشاوران کسبوکار روزنامه فرصت امروز
عضو هیئت علمی هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت 7-شهریور 1397
عضو کمیته ارتقا سطح درآمدزایی ،کاهش هزینه و توسعه منابع پایدار معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
رییس کمیته علمی اولین سمینار شناسایی نیاز بازار
رییس کمیته داوران ،عضو کمیته راهبری و مشاور عالی همایش جایزه ملی تدوام کسب و کارهای خانوادگی ایران

مهارتها
نرم افزار

HOLLO

طراحی و تدوین

Business Plan

طراحی و تدوین

Marketing Plan

طراحی و تدوین

IMC Plan

نرم افزار
نرم افزار LISREL
طراحی و تدوین  Media Planو کمپین نویسی تبلیغات تجاری
SPSS

زمینههای تحقیقاتی مورد عالقه
تمام زمینههای مربوط به بازاریابی ،تحقیقات بازار ،استراتژیهای بازار ،فروش ،برندینگ و تبلیغات

جوایز و افتخارات
گواهی ثبت ایده " نرمافزار پیشبرد فروش ( ")Promotion Mixاز جشنواره ملی ایدههای برتر ایران در سال 1391
گواهی ثبت ایده " بانکداری خانگی" از جشنواره ملی ایدههای برتر ایران در سال 1391
گواهی ثبت ایده " مدل اندازهگیری شخصیت برند در ایران " از جشنواره ملی ایدههای برتر ایران در سال 1391
دریافت لوح سپاس پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالمی در سال 1391
دارای رتبه پژوهشگر برتر در شبکه پژوهشگران جهموری اسالمی ایران و دریافت لوح و تندیس در سال 1395
جایزه بهترین برند شخصی در منطقه خاورمیانه در سال  2019از MENAA Best Brand Awards

