
 امین اسداللهیدکتر 
 ).Ph.D( گرایش بازاریابی -دکتري مدیریت بازرگانی •
مشاوره و اجراي پروژه هاي بازاریابی و  -)Market Talent مدیر عامل مجموعه مارکت تلنت ( •

 تحقیقات بازار
 فردا) معاونت تبلیغات و برند موسسه اعتباري توسعه (بانک توسعه •
 تحقیقات بازار شرکت تجارت الکترونیک آینده (وابسته به بانک آینده)ریزي و پروژه، برنامه مدیر •
(وابسته  الملل هم وطا آریامدیر پروژه و کمپین نویسی تبلیغات تجاري و بازاریابی شرکت تجارت بین •

 به بانک گردشگري)
 »سام« التحریر و دفتر سازيمدیر بازاریابی و فروش کارخانه لوازم •
 یقات بازار شرکت روغن کنجد سمنمشاور بازاریابی و تحق •
 مشاور بازاریابی و تحقیقات بازار شرکت توسعه و تجارت چینو (کول کاپ) •
 مدیر تبلیغات و تحقیقات بازار آژانس تبلیغاتی مات •
 مشاور تبلیغات و تحقیقات بازار آژانس تبلیغاتی طاها پیام •
 مشاور تبلیغات و بازاریابی آژانس هواپیمایی فریال گشت •
 بازاریابی و برندینگ شرکت صنعتی ایستا توان صنعت مشاور •
 مشاور تحقیقات بازار شهر فرش •
 پریماورا المللیمشاور و مدیر بازاریابی و فروش رستوران بین •
 خارجی و داخلی برندهاي براي موفق بازاریابی برنامه و تبلیغاتی کمپین 10 طراحی بیش از •
گرام (نماینده انحصاري گاز و کمپرسورهاي استارگیت در مشاور بازاریابی و برندینگ شرکت بازرگانی  •

 ایران)
 مشاور بازاریابی و تحقیقات بازار شرکت پروشات خودرو شرق (نمایندگی ایرتویا) •
 مشعلی و سرپولوس پولوس، واردکننده( ولتک مشاور بازاریابی، تحقیقات بازار و برندینگ شرکت •

 خودرو)
 تبلیغات شرکت کوالك موتور (نمایندگی آئودي در ایران)مشاور بازاریابی، تحقیقات بازار و  •
 سایت مورچه (خریدوفروش و بررسی خودرو)مشاور بازاریابی و تبلیغات وب •
 مشاور بازاریابی شرکت داتیس پرداز کویر در کرمان •
 مشاور بازاریابی و تبلیغات انتشارات کتاب مهربان •



 ،)موتور کوالك( آئودي: شامل وکارکسب طرح و بازاریابی تحقیقات پروژه 70 اجرا و مدیریت بیش از •
 موسسه گردشگري، بانک کارآفرین، بانک آینده، بانک سرمایه، بانک صادرات، بانک ،)تویوتا( ایرتویا

نسیم  لبنیات سمن، کنجد روغن عسل، شیرین نت، مبین سیار ارتباطات فرش، شهر توسعه، اعتباري
افزار سام، بادي شاپ، هزاره، توسعه و تجارت چینو (کول کاپ)، بیمه پاسارگاد،، بیمه کارآفرین، نوشت

رستوران پریماورا، بازرگانی گرام، آوا فن، ولتک، ایستا توان صنعت، فر افزا طب، آژانس هواپیمایی 
ی فودینو، کیمیا سایت مورچه (خریدوفروش و بررسی خودرو)، محصوالت غذایفریال گشت، وب

 … چسب، محصوالت غذایی پاکر و
مدرس دروس بازاریابی، تبلیغات، تحقیقات بازاریابی، برندینگ و مشتري مداري  •

 علمی جامع دانشگاه اسالمی، آزاد دانشگاه بهشتی، شهید MBA تهران، دانشگاه MBA در
نی تهران، موسسه آموزش ف مجتمع بهار، آزاد عالی آموزش موسسه صنعتی، مدیریت سازمان کاربردي،

عالی فن پرداز، موسسه آموزش عالی توسعه مدیریت، موسسه آموزشی کیش مهر آموزشگاه ایده، 
 … مدرسه بازرگانی تهران، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و

هاي مدیریت بازاریابی استراتژیک (در سطح کارشناسی ارشد) سازمان مدیریت مدیر علمی دوره •
 صنعتی

 ESOMAR -انجمن تحقیقات بازار اروپاعضو  •
 B.S. LAB Italy عضو آزمایشگاه سیستماتیک بازاریابی ایتالیا •
   IMRA -عضو گروه انجمن تحقیقات بازار ایران •
 ISMI -عضو پیوسته گروه انجمن علمی بازاریابی ایران •
    ICMA -عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران •
    IEMA -فروش انجمن مدیریت اجرایی ایرانرئیس کارگروه تخصصی بازاریابی و  •
 »ISIRT/TC225 هاي اجتماعی بازارها و پژوهشنظریه«عضو کمیته فنی متناظر  •
 وکار روزنامه فرصت امروزعضو گروه مشاوران کسب •
 پژوهشی علمی مقاله 60 و ISI مقاله 30 داراي بیش از •
 سطح جهان نویسی در) در حوزه مقاله7المللی (داراي شاخص هرش بین •
با همکاري دکتر کامبیز حیدر زاده، نوشته پاتریک باروایز و ریچارد لیوك، » ابزار بازاریابیجعبه«کتاب  •

 انتشارات سیته چاپ سوم
، با همکاري دکتر کامبیز حیدر زاده، نوشته پروفسور »مقیاس سازي در تحقیقات بازاریابی«کتاب  •

 روبرت دي ویلیس، نشر علم
 ، با همکاري دکتر آقایی، انتشارات ترمه، چاپ دوم» ISI زمند مقاالت با رویکردمدیریت ترا«کتاب  •



با همکاري دکتر کامبیز حیدر زاده، نوشته پروفسور ماتیو دي شانک، » بازاریابی ورزشی«کتاب  •
 انتشارات ایده

تر با همکاري دکتر آقایی و مهندس قربانی، نوشته پروفسور دیمی» بازاریابی دارو«کتاب  •
 دوگراماتزیس، انتشارات ترمه یس

 نوشته پروفسور کلر، انتشارات بازاریابی» ریزي برندبرنامه«کتاب  •
 نوشته آندریاس پارمنت، انتشارات ایران فردا» اتو برند«کتاب  •
 عابدینی، خانم همکاري با ونوگپال، پینگالی نوشته »تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردي«کتاب  •

 بازاریابی انتشارات
 بازاریابی انتشارات خیرآبادي، مهدي آقاي همکاري با رکلی، جري نوشته »نقشه راه بازاریابی«کتاب  •
نوشته پائول هاگ، با همکاري آقاي مهدي سرپرست، ناشر » اصول جامع تحقیقات بازاریابی«کتاب  •

 کتاب مهربان
پریت با همکاري خانم مینا نوشته پروفسور داگالس فن » برند سازي مبتنی بر ضمیر ناخودآگاه«کتاب  •

 لشگري، ناشر کتاب مهربان
 سرپرست، آقاي و معظمی خانم همکاري با پراس، مارك دکتر نوشته »متمایز سازي برند روش 20«کتاب  •

 مهربان کتاب ناشر
نوشته پروفسور جورج نیمن، پروفسور سرجی تیچ کیه ویچ و » طراحی چرخه عمر محصول«کتاب  •

 1395 کامپر ، ناشر کتاب مهربان، چاپ اول،پروفسور انگلبرت وست 
نوشته کریستوفر والمر و ژوفري پرکورت، با همکاري آقاي مهدي خیرآبادي، » همیشه آنالین«کتاب  •

 1396 نشر مهربان، چاپ اول،
نوشته بن ریسون، الورانز الولی، مروین براند فلو، با همکاري آقاي » طراحی خدمات کسب و کار«کتاب  •

 1396 انی، نشر مهربان، چاپ اول،شاهین دشتست
تالیف و گردآوري، با همکاري آقاي مهدي خیرآبادي، » چگونه یک برنامه بازاریابی بنویسیم؟«کتاب  •

 1396 انتشارات توفیق دانش، چاپ اول،
نوشته کنث کالو و دونالد  » IMC Plan برنامه ریزي ارتباطات یکپارچه بازاریابی با نرم افزار«کتاب  •

 1396 همکاري خانم شیرکوند، نشر مهربان، چاپ اول،باك، با 
گیري و مدل اندازه بانکداري خانگی ،(Promotion Mix) فروش پیشبرد افزارنرم  ثبت ایده •

 هاي برتر ایران در سالشخصیت برند در ایران از جشنواره ملی ایده
 هاي اقتصاديعضو انجمن صنفی مدیران اجرایی بنگاه •
 هاي کاربردي در استان گلستانین کفرانس ملی پژوهشعضو کمیته علمی اول •



 علمی دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی در ایرانعضو هیئت •
 هاي مدیریتالمللی ابزارها و تکنیکعلمی کنفرانس بینعضو هیئت •
 المللی مدیریت، اقتصاد و توسعهعضو کمیته علمی اولین همایش بین •
 هاي نوین در علوم مدیریت و اقتصادملی ایده عضو کمیته علمی دومین کنفرانس •
 هاي مدیریتالمللی ابزارها و تکنیکداور مقاالت علمی کنفرانس بین •
 عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی دستاوردهاي نوین در علوم مدیریت و اقتصاد •
 سخنران ثابت بسیاري از سمینارهاي علمی و اجرایی بازاریابی •
 نامه دانشگاهیها پایانبیش از دهاستاد راهنما و مشاور  •
مدیر برتر ایرانی در کتاب دایرکتوري مدیران، کارشناسان و فروشندگان برتر ایرانی، انتشارات امیران  •

 1395 در سال
 داراي رتبه پژوهشگر برتر در شبکه پژوهشگران جهموري اسالمی ایران و دریافت لوح و تندیس •

 


