www.aydinnamdar.com

اطالعات
عمومی

نام :آیدین
نام خانوداگی :نامدار
ملیت :ایرانی
دین :اسالم
مذهب :شیعه
وضعیت تاهل :متاهل
تعداد فرزندان1 :

اطالعات
تماسی

تلفن همراه:

0912 810 7028

وب سایت:

www.aydinnamdar.com

پست الکترونیکaydin.namdar@yahoo.com :

آشنایی با
زبانها

آشنایی با
کامپیوتر

:Telegram

@aydinnamdar

:Instagram

@aydinnamdar

ترکی:

زبان مادری | خواندن ،نوشتن و مکالمه در حد عالی

ترکی استانبولی :خواندن ،نوشتن و مکالمه در حد عالی
فارسی:

خواندن ،نوشتن و مکالمه در حد عالی

انگلیسی:

خواندن ،نوشتن و مکالمه در حد عالی

سیستم عامل:

عالی

:Adobe Audition

خیلی خوب

:MS Office

عالی

:Adobe Photoshop

متوسط

اینترنت:

عالی

تحصیالت

دوره ابتدایی:

مدرسه نور سید الشهدا | تبریز

دوره راهنمایی:

راهنمایی نمونه قدس | تبریز

دوره دبیرستان :دبیرستان ابوذر | تبریز
دوره کارشناسی :مهندسی مواد و متالورژی | گرایش متالورژی صنعتی
دانشکده مهندسی مواد | دانشگاه صنعتی سهند | 1386
دوره کارشناسی ارشد :مدیریت ارشد اجرایی ) | (MBAدانشگاه جامع مشهد

عالیق
تحقیق و مطالعه

مدیریت سرمایه های انسانی
رهبری در سازمان
مدیریت و ارتقاء فردی
سیستم سازی در سازمان
انگیزه بخشی به کارمندان
مدیریت رضایتمندی مشتریان
خلق ،توسعه و مدیریت برند
مربی گری و هدایت استارت آپ ها

موضوعات
سخنرانی

مدیریت مدرن
مدیریت انگیزه در کارمندان
رهبری در سازمان
ارتباطات نوین میان مدیران و کارمندان
مدیریت برند
مدیریت تبلیغات
رفتار سازمانی
ارتقاء فردی
خلق کسب و کار
باز آفرینی برند
مدیریت ارتباط با مشتریان
مدیریت رضایتمندی مشتریان
خودانگیزشی در کارمندان

سوابق
تخصصی

مشاور سازمان صنعت ،معدن و تجارت در حوزه برندینگ اصناف
مشاور "جشنواره توسعه یکصد برند برتر استان آذربایجان شرقی در حوزه اصناف"
مشاور مجمع امور صنفی تبریز در حوزه برند
مشاور انجمن مهندسین مشاور استان آذربایجان شرقی
همکار انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی استان آذربایجان شرقی
کارشناس برنامه های اقتصادی رادیو
کارشناس برنامه های اقتصادی شبکه سهند استان آذربایجان شرقی
مشاور صنایع بسته بندی هادی حلب
مشاور مرکز سالمت دکتر مجلسی
مشاور کلینیک طب سنتی حکیم رازی
مشاور مرکز سالمت بانوان و مرکز غذای سالمت
مشاور آژانس هواپیمایی راسپینا
مشاور شرکت اولکاپی
مشاور شرکت روند آب آذر
مشاور شرکت فن آور آب آذربایجان
مشاور برند Elay
مشاور برند KSS
مشاور برند آموزشی شکوه ایران
مشاور شرکت آریا کمپروسور
مشاور گروه مهندسین مشاور بختیار
مشاور گروه مبتکران تجارت ایده آل
مشاور برند تارال | تولید کننده ادویه های خالص
مشاور پیک برتر
مشاور برند ژست
مشاور مجتمع تجاری و تفریحی ایپیک پاالس
مشاور برند میله
مشاور الله پاتیناژ
همکار رادیو بازاریابی تهران
همکار رادیو اقتصاد
همکار رادیو تبری
همکار انیستیتو مبنا
بازرس هیات مدیره انجمن خیره "آتی نگر"
نویسنده صفحه تخصصی برند در نشریه "کار و تالش"
نویسنده مقاالت برند در نشریه بین المللی امکان
نویسنده مقاالت برند در مجله خالقیت
ستون نویس برند در صفحه اقتصادی روزنامه فرصت امروز
مدرس دروس مربوط به مدیریت برند در دانشگاه فن آوران مشهد
مدرس رفتار سازمانی ،بازاریابی ،برند و تبلیغات در دانشگاه شیرین عسل

سوابق
هنری

مدیر ارکستر سمفونیک صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی
عضو و مدیر تبلیغات گروه موسقی "هارای"
اولین نوازنده ساز بادی "فاگوت" در تاریخ موسیقی ناحیه شمالغرب ایران
نوازنده فاگوت اول ارکستر سمفونیک تبریز
نوازنده فاگوت دوم ارکستر سمفونیک جوانان تهران
مقام نخست جشنواره سازهای بادی تبریز | خانه موسیقی
عضو انجمن موسیقی تبریز
محقق و مدرس موسیقی کودک | آموزشگاه موسیقی ارک

سوابق
تدریس و
سخنرانی

سخنران سمینار تخصصی "استراتژی رقابت با نامهای بزرگ" | خوشه لوازم خانگی
سخنران سمینار تخصصی "برندسازی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط" | سازمان
صنعت ،معدن و تجارت
سخنران "نخستین سمینار  MBAموسسه  WWSمالزی در ایران"
سخنران "سمینار تخصصی برند و تبلیغات" | موسسه فرهنگی و هنری هورمان
سخنران " نخستین کارگاه آموزشی برندسازی" | سازمان میراث فرهنگی
مدرس کارگاه های آموزشی "مبانی برند ،تبلیغات و ارتباطات" | نئو برندینگ
سخنران سمینار تخصصی "برندینگ ،مارکتینگ و فنون مذاکره" | انیستیتو مبنا
سخنران سمینار "بزرگان بازاریابی و فروش ایران" | هتل میگون ـ فشم
سخنران "کنفرانس تجارت الکترونیک تبریز" | شرکت فراخیز
مدرس کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش در کشورهای همسایه"
مدرس کارگاه آموزشی تبلیغات خالق | گروه ویژن ـ اهواز
سخنران نخستین سمینار شکست ایران
مدرس دوره مبانی برند | مدرسه بازاریابی تبریز
سخنران سمینار تکنیک های بازاریابی آنالین در فضای مجازی | گروه ایلیا ـ اهواز
سخنران سمینار کسب و کارهای مجازی | گروه نگاران ـ خرمشهر
سخنران سمپوزیوم استراتژی های برند | بیان قلم ـ مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما
سخنران سمینار سفر به سیاره مشتری | هولدینگ پاتریس ـ تبریز
سخنران سمینار افقی به سوی روشنایی | هولدینگ امکان ـ مشهد
سخن سمینار برندینگ مراکز آموزشی | سازمان فنی و حرفه ای ـ مرکز همایشهای بین المللی
صدا و سیما
مربی و سخنران هفتمین استارت آپ ویک اند مشهد با موضوع گردشگری
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