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رزومه

مدیر ارشد اجرایی



فعالیت های اجرایی و مشاوره 

97از آبان 

(سامانه معرفی متخصص در محل)مدیر ارشد اجرایی استارت آپ برقیار 

 شرکتاستراتژی نوشتن بیزینس مدل و تدوین
 شرکت شناسایی فرآیندهای
 پرسنلتدوین چارت شرکت و استخدام
 مسیر برای دپارتمان هاتعیین
تعیین وظایف هم تیمی ها
تحلیل گزارشات
مذاکره با تامین کنندگان
بررسی عملکرد پرسنل
حل مشکالت حقوقی، مالیاتی و بیمه به کمک واحد مالی
طراحی کمپین های مسئولیت اجتماعی استارت آپ برقیار
…



رزومه

بازاریابی دیجیتال



فعالیت های اجرایی و مشاوره 

97تا آبان 96اسفند از 

(شرکت تجارت الکترونیک بهار)سرپرست دیجیتال مارکتینگ اپلیکیشن کیپو 

توسعه در مشارکت های کلیدی که منجر به افزایش آگاهی از کیپو می شود.
یطراحی کمپین های بازاریابی دیجیتال با هدف بدست آوردن کاربران جدید و یا دوباره هدف قراردادن کاربران فعل
مشارکت در تولید محتوا از بازاریابی به روش سمپلینگ
 ،اندازه گیری و گزارش عملکرد فعالیت های بازاریابی دیجیتال با استفاده از ابزارهایAdjustگوگل آنالیتیکس و ،...
 گزارش های تحلیلی بازاریابی و ارزیابی نتایج با در نظر گرفتن اهدافKPI
جمع آوری و ارزیابی اطالعات بازخورد مشتری
 آنالیز کلیدواژه ها بوسیله گوگل وبمستر وKwfinder
همکاری با تیم تولید محتوا برای رسیدن به اهداف و رساندن پیام تبلیغات در کمپین های مختلف
مدیریت شبکه های اجتماعی کیپو
ارسال و آنالیز پوش نوتیفیکیشن
 بررسی و انجام کار با شرکت های تبلیغاتی برای گسترش دسترسی و کاهشCAC



فعالیت های اجرایی و مشاوره 

از شهریور تا اسفند 96 :

پروژه هایمحتوا سازی و بازاریابی دیجیتال مشاوره 
شرکت مومنتوم

✓B2B اولهمراه

:مشاوره ها➢
ازی سمشاوره در زمینه بازاریابی دیجیتالی و محتوا ✓

doproاستارت آپ 

مشاوره در محتوا سازی شبکه اجتماعی عکاسان✓

ازیسمحتوا و مشاوره در زمینه بازاریابی دیجیتالی ✓
سایت فروش آنالین قطعات خودرو

ت سایبرایبازاریابی دیجیتالی زمینه مشاوره در ✓
فروشگاه دیجیتالی شمال

ازی سمشاوره در زمینه بازاریابی دیجیتالی و محتوا ✓
فروش لوازم آشپزخانه فانوس

از دي 94 تا 96 : 

مشاوره محتوا سازي و بازاریابی دیجیتال 

شرکت کومین زاد یدك:

گرافیکیمدیریت تیم محتوا سازی و ✓
الطراحی ایمیل مارکتینگ و برنامه ریزی ارس✓
و محتوا سازی ویدیویی برای معرفی محصوالت✓

پروژه های انجام شده 
ورود اطالعات در سایت✓
و کانال تلگرام مسئول سایت ✓
محتوا سازی پادکست برای کانال تلگرام✓



فعالیت های اجرایی و مشاوره 

1395از آذر 
( ... پر از ماجرا) نانوچی 

بردن باال) استراتژی بازاریابی دیجیتالی تدوین ✓
(آگاهی برند و برنامه ریزی برای افزایش فروش 

اجتماعی  طراحی مسابقه و رویداد برای شبکه ✓
KPIاینستاگرام با تعیین 

دورهمی نانوچی✓
عکاس نانوچی✓
آنالیز روند فروش✓
محتوامشاوره در تولید ✓
هماهنگی با طراحان برای تولید محتوا✓

:1395از شهریور تا بهمن 

مشاوره در زمینه بازاریابی دیجیتالی و محتوا  
سازی 

( همه چی از هر جای دنیا ) شرکت لک لک 
مشاوره در راه اندازی تیم دیجیتال مارکتینگ✓
طراحی مسابقه و رویداد برای شبکه اجتماعی ✓

اینستاگرام
تولد لک لک✓
بلک فرایدی✓
تدوین برنامه ایمیل مارکتینگ✓
در روند تأثیر بازاریابی دیجیتالی) آنالیز  روند فروش ✓

(سود 
ور ارتقای کیفیت ارتباطات با مشتریان در واحد ام✓

مشتریان 
( :فست فود اما سالم ) شاورما 

سازی طراحی مسابقه هفتگی در کانال تلگرام شاورما و مشاوره در محتوا ✓
منو و عکاسی صنعتیطراحیدرمشاوره✓

طراحی کمپین قصه گو شاورما✓



رزومه

تیم برترمسابقه ایده بانک ملت
ده شصتی های خالق

تدوین برنامه بازاریابی و تبلیغاتی: موضوع



تیم برترمسابقه ایده بانک ملت

1397دی ماه 
برنده مسابقه ایده بانک ملت

تبلیغاتیتدوین برنامه بازاریابی و : موضوع
 70ان از میبرنامه بازاریابی تیم ما با مدیریت بنده

هران شده توسط دانشجویان شریف و تبرنامه ارائه 
.اول شد



مربی بازاریابی دیجیتال
:1396دی 

یتال اولین کارگاه نیمه خصوصی بازاریابی دیج
برای کسب و کار ها

:1396و 1395
آزادبا بازاریابی دیجیتال در دانشگاهآشنایی ✓
یملدر کتابخانه کارگاه بازاریابی دیجیتال ✓



بازاریابی دیجیتالسفعالیت تدری

:1396خرداد ، مرداد و شهریور 
ار مربی بازاریابی دیجیتال  و توسعه کسب و ک

:تیم ریبازار
ایده تا اجرای ساعته از 8برگزاری سه کارگاه ✓

اینستاگرامدر بازاریابی کمپین 

:1396آذر 
ت مربی بازاریابی دیجیتال  در مدرسه استار

آشنایی دوستان با آیتم های بازاریابی ):آپ
ساعتی16در کارگاه ( دیحیتال 

• Digital Marketing Strategy 

• Digital Branding

• Content Marketing

• SEO

• ECRM

• Email Marketing

• Google analytics

• Google WEB Master

• UX/UI

• Social Media

• Campaign

• Gamification

• Video Marketing

• Planning & Budgeting

• Paid Search, Adwords, & SEM

• A/B Testing 

• KPI & ROI

• Inbound Marketing



تدریس بازاریابی دیجیتالفعالیت 

1397آبان 
کارگاه بازاریابی دیجیتال

مام دانشگاه بین المللی ا: برگزار کننده کارگاه
خمینی شهر قزوین



تدریس بازاریابیفعالیت 

1397اسفند 
کارگاه بازی با استراتژی های بازاریابی

کارگاه طراحی کمپین در یک روزکاری
ده کارن کراد در شتاب دهن: برگزار کننده کارگاه

دیاموند
تجربه جدید در آموزش استفاده از المان های بازی

در ارائه مطالب و آموزش



رزومه

توسعه کسب و کار



فعالیت توسعه کسب و کار

:1393تا اواسط اردیبهشت  1392از اسفند 
ت شرکت زرین صنعبستر سازی دفتر آماده سازی و 

(206راهنما آینهفالپ )

مدیر داخلی شرکت✓
ونی  هماهنگی ساخت تیزر برای تبلیغات تلویزی✓
استخدام پرسنل و آموزش پرسنل ✓
فراهم سازی ارسال فوری  فالپ در تهران و ارسال ✓

به شهرستان ها 
هماهنگی سایت زرین صنعت و فروش آنالین از✓

طریق سایت

:1393از مرداد 

شرکت کومین زادمدیر توسعه کسب و کار 
:یدک
مدیر عاملمشاور ✓
طراحی فرآیند فروش و نمایندگی✓
طراحی استخدام و آموزش بعد استخدام و ✓

ه جذب نیرو ب) ارزیابی پرسنل استخدام شده 
روزه و ارائه آن و انتخاب از بین 3روش آموزش 

( :آنها 
oاستخدام نیرو های فروش
oاستخدام نیرو های اداری
o استخدام نیرو هایIT

o استخدام نیرو هایCRMو محتوا سایت
طراحی فرآیند های بین دپارتمان های سازمان✓



رزومه

فعالیت های دیگر



فعالیت های دیگر

:1392تا اواخر تیر 1392از فرودین 
خرید و فروش و نصب و اجرا دوربین مداربسته✓

:1391تا اسفند 1391از شهریور 
موسسه ) در موسسه تسنیم نور ITدستیار مدیر ✓

(فرهنگی 
:1391تا اواخر تیر 1388از بهمن 

)  کارشناس فروش شرکت صبا الکترونیک میهن✓
(فعالیت بومی سازی تکنولوژی 

:1388تا تیر 1387از مهر ماه 
گاه خدمات کامپیوتر ، فروش قطعات و لپ تاپ فروش✓

دیتا کامپیوتر برج بهار

:1392از مرداد 
:شرکت کومین زاد یدک ITمدیر 

در شرکت  CRM Microsoft 2011سازی پیاده ✓
برای براساس نیاز شرکت و آموزش به پرسنل و گزارش گیری

مدیران
پیاده سازی فایروال در سازمان مسئول ✓
از کالینت ها و سرور هاپشتیبانی ✓
خورشیدیپشتیبانی از سیستم های مونیتورینگ تولید انرژی✓
:( ITدر کنار مسئولیت ) ها مسئول تبلیغات و نمایشگاه ➢

نمایشگاه 8مسئول برگزاری ✓
ی مسئول برگزاری سمینار راه کار های اجرایی در تولید انرژ✓

1394مهر ماه 15برق در دانشگاه دارو سازی شهید بهشتی 



گذرانده شدهدوره های مدارک و •

 دوره فشردهEMBA مدیرانباشگاه مبنا
 ماهاندوره بازاریابی الکترونیکی موسسه
دکتر فرزاد مقدم: دوره طراحی کمپین، مدرس
ابیامیرحسین تر: دوره تیزرسازی تبلیغاتی موسسه بامداد، مدرس
 دو کارگاهCRM باشگاه مدیران موفق
 کارگاه خالقیت باشگاه مدیران موفق
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