
رازفا مرن  یسدنهم  یسانشراک 
لدعم ۱۶  / ات ۱۳۹۷-۱۱  زا ۱۳۹۲-۷   / بانب  هاگشناد 

یرذآیسیلگنا

دلوتتیسنج لهاتلاس  یزابرستیعضو  تیعضو 

تمدخدرجم۱۳۷۳اقآ ناا 

لاغتشا ردتیعضو  راک  یتساوخردهدامآ  قوقح  لقادح 

مدرگیم راک  لابند  هب  متسین و  راک  هب  لوغشم  رضاح  لاح  تنوکسرد  لحم  ناتسا  لارطقف   ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰

یکیلک تاغیلبت  تریدم  ارجا و  یحارط ، دنآرف  هب  لیماطلست  یاه  نیپمک تریدم  ارجا و  یحارط ، دنآرف  هب  طلست 
کمایپ و 

Google Analytics زا یریگ  شرازگ لیلحت و  ییاناوت 

راک بسک و  یارب   Action Plan یزاس هدامآ  لیلحت SWOTییاناوت  هزجت و  یراذگ SMARTییاناوت  فده اب  ییانشآ 

یسنوی مانهب 
گنیتکرام لاتیجد  سانشراک 

( هر ) ینیمخ ماما  کرهش  ییاباب ، دیهش  هارگرزب  یاهتنا  نارهت ، نارهت  ، نارهت ، ناتسا 
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 ۰۹۱۴۲۳۶۷۸۹۱ - ۰۲۱۷۷۰۰۳۶۰۴





ها تاعالطا  

یلغش تاعالطا  

یلیصحت تاعالطا  

یجراخ یاه  نابز 

اه تراهم 

زا ۵ e-estekhdam.comهحفص ۱ 
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راک بسک و   User Journey لیلحت هب  یدیلکانشآ  تاملک  قیقحت  ییاوتحمییاناوت  موقت  نیودت  ییاناوت 

دننامه گنیتکرام  لیما  یاهرازبا  اب  راک  هب  طلست 
اوجن Sender، MailChimp و 

Customer هب  Lead لیدبت یژتارتسا  اب  اب Jetseo.irییانشآ  یدیلک  تاملک  تیعضو  لیلحت  ییاناوت 

اب تاس  ربراک  راتفر  لیلحت  هزجت و  رازبا  هب  طلست 
Microsoft Clarity

Screaming رازفا مرن  اب  وئس  لاکینکت  لیلحت  هب  انشآ 
Frog SEO Spider

تاس یحارط  یارب   Elementor زاس هحفص  هب  طلست 

سرپدرو اوتحم  تریدم  متسیس  هب  یهگآژاترپرطلست  نتشون  ویدوییاناوت  توص و  نتم ، تروص  هب  اوتحم  دیلوت  ییاناوت 

رانیبو تریدم  ارجا و  یحارط ، هعومجم Microsoft Officeییاناوت  یاهرازفا  مرن  هب  رازفا Adobe Auditionطلست  مرن  اب  راک  ییاناوت 

Photoshop رازفا مرن  اب  یحارط  هب  رازفا Camtasiaانشآ  مرن  اب  راک  ییاناوت 

جاگ یللملا  نیب  تاراشتنا 
یلغش گنیتکرامتیعقوم  لاتیجد  سانشراک 

راک هب  عورش  ۱۴۰۰/۸خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۴۰۰/۱۲خیرات 

:تاحیضوت مداد ماجنا  تکرش  رد  هک  ییاه  مادقا
(Landing pages) دورف تاحفص  یزاس  هدایپ  - 1

نشیکیفیتون شوپ  رازبا  اب   Retention Marketing همانرب نیودت  - 2
Internal Promotion تاغیلبت همانرب  نیودت  - 3

اه نیپمک یتریدم  یاه  شرازگ نیودت  هیهت و  - 4

اه تراهم 

یراک قباوس  

زا ۵ e-estekhdam.comهحفص ۲ 

...همادا
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هعلاطم یریگدا و  یاه  تراهم زکرم  تکرام ، میم 
یلغش رتکرامتیعقوم  لاتیجد 

راک هب  عورش  ۱۴۰۰/۱خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۴۰۰/۷خیرات 

:تاحیضوت مداد ماجنا  تکرش  رد  هک  ییاه  مادقا
تکرام میم  تاس  یزاس  هنیهب تریدم و  هعسوت ، - 1

راک بسک و  تادنتسم  تخاس  - 2
یکیلک تاغیلبت  یاه  نیپمک ارجا  یحارط و  - 3

یکمایپ گنیتکرام و  لیما  نیپمک  ارجا  یحارط و  - 4
( ویدو توص ، نتم ،  ) اوتحم عاونا  دیلوت  - 5

یهگآ ژاترپر  نتشون  - 6
نیالنآ تاغیلبت  یاه  هکبش اب  لاتیجد  تاغیلبت  یاه  نیپمک ارجا  - 7

نارتشم اب  طابترا  تریدم  - 8
راک بسک و   SWOT لیلحت یریگدا  - 9

تاغیلبت تاحفص  یزاس  هنیهب - 10

( یبارازاب هلت   ) ینفلت نابارازاب  هاگشاب 
یلغش اوتحمتیعقوم  دیلوت  تاس و  هدنهد  هعسوت 

راک هب  عورش  ۱۳۹۵/۱۲خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۷/۶خیرات 

:تاحیضوت مداد ماجنا  تکرش  رد  هک  ییاه  مادقا
یبارازاب هلت  تاس  بو یزاس  هنیهب  هعسوت و  - ۱

ینفلت یبارازاب  ٔهنیمز  رد  یبارازاب  هلت  گالبو  شخب  رد  اوتحم  دیلوت  - ۲
نارتشم هب  شورف  زا  س  تامدخ  ینابیتش و  - ۳

یبارازاب هلت  تاس  یشزومآ  لوصحم  یروضح  یبارازاب  - ۴
یشزومآ تالوصحم  یارب  گندنل  تاحفص  ندرک  ییارجا  - ۵
لیما قیرط  زا  یبارازاب  یارب  اوتحم  یژتارتسا  نیودت  - ۶

رکفتم یاه  زغم  زادرپ  هداد 
یلغش هدنشورفتیعقوم  بارازاب و 

راک هب  عورش  ۱۳۹۵/۷خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۷/۶خیرات 

:تاحیضوت مداد ماجنا  تکرش  رد  هک  ییاه  مادقا
رکفتم یاهزغم  تاس  یاوتحم  یزاس  هدایپ -۱

سرادم دنمشوه  تریدم  متسیس  هژورپ  یروضح  یبارازاب  -۲
کالما تریدم  متسیس  هژورپ  رد  یروضح  یبارازاب  -۳

” راگن یپ  یو   “ مان اب  تکرش  هعومجمریز  تاس  بو یارب  اوتحم  دیلوت  -۴
تکرش نارتشم  اب  یریگ  طابترا ینفلت و  یبارازاب  -۵

یراک قباوس  

زا ۵ e-estekhdam.comهحفص ۳ 

...همادا
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راوجشناد یشزومآ  تکرش 
یلغش سردمتیعقوم 

راک هب  عورش  ۱۳۹۴/۲خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۷/۴خیرات 

:تاحیضوت راوجشناد یشزومآ  تاس  رد  هدش  طبض یاه  هرود
متسیس یحارط  لیلحت و  هرود  - ۱

یتامدقم - اواج نابز  هب  یسون  همانرب لماک  هرود  - ۲
Postgresql شزومآ هرود  - 3

قفوم راکو  بسک ک  داجا  یارب  یلاع  شور   ۲۱ - ۴
یلمع تروص  هب متسیس  یحارط  لیلحت و  - ۵

هاوخلد لغش  نتشاد  شور   ۲۱ - ۶
هطسوتم  – اواج نابز  هب  یسون  همانرب لماک  شزومآ  - ۷

درونمه نزادرپ  هداد  تاس  بو  هعسوت 
یتنرتنا /https://deeperbrain.irسردآ 

ات ۹-۱۴۰۰خیرات زا ۱۴۰۰-۷ 

ناتستیب گندنل  هحفص  یحارط 
یتنرتنا /https://camp.bittestan.comسردآ 

ات ۶-۱۴۰۰خیرات زا ۱۴۰۰-۶ 

راطع نموه  رتکد  یبارازاب  هنوخ  بتکم هرود 
ات ۱۲-۱۳۹۴خیرات زا ۱۳۹۴-۹ 

ممتم تاس  یزاجم   MBA هرود
نونکاخیرات ات  زا ۱۳۹۹-۱۱ 

mydmc.ir لاتیجد یبارازاب  نیالنآ  هرود 
نونکاخیرات ات  زا ۱۴۰۰-۱ 

یراک قباوس  

اه هژورپ 

اه هرود 

زا ۵ e-estekhdam.comهحفص ۴ 

...همادا
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Fundamentals of digital marketing
هدننک اطعا  Google Digital Garageهسسوم 

یتنرتنا /https://learndigital.withgoogle.comسردآ 

رد ۹-۱۴۰۰خیرات رودص 

MBTI یسانش تیصخش  تست 
ناظفاحم تیصخش  هورگ  زا  ( ESFJ-A  ) یماح تیصخش 

Raven IQ نویر -  شوه  تست 
116 یشوه :  هرهب  هرمن  شوهاب -  نومزآ :  هجیتن 

Holland دنلاه -  یسانش  تیصخش  تست 
( یعامتجا دنمرنه -  روسج -  ریدم و   ) تیصخش

(Bar-On  ) نآ - راب یناجیه  شوه  نومزآ 
بوخ  ٪88 یناجیه :  شوه  یلک  هجیتن 

زراب یگژیو  دـنچ  .منک  هبرجت  بسک  امـش  هعـسوت  لاح  رد  میت  رد  متـسه  دـنم  هقالع رایـسب  منک ، یم شهوژپ  قیقحت و  گنیتکرام  لاتیجد  هنیمز  رد  قایتشا  یور  زا  هک  یـصخش  ناونع  هب 
رد مراد  تسود  رایـسب  متـسه و  یـشوک  تخـس  ناوج  .تسا  هدنب  ندوب  ریذان  یگتـسخ  ندوب و  ریگیپ  یمیت ، راک  هیحور  دشاب ، دـیفم  امـش  ینامزاس  فادـها  دربشیپ  رد  دـناوت  یم هک  نم 

.میشاب رثوم  امش  راک  بسک و  دشر  هعسوت و 

تاراختفا اه ، همانیهاوگ کرادم ، 

یسانش تیصخش  یاه  تست  

اهدنویپ 

https://zil.ink/byounessi

https://www.instagram.com/younessi.behnam

تاحیضوت 

زا ۵ e-estekhdam.comهحفص ۵ 
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