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	هدف 
  یديجيتال کار و کسب  های سيستم سازی پياده و طراحی زمينه در فعاليت

  عاليق 

القه مند به  ديجيتال، و ع کار و کسب های سيستمعاليق کاری: مطالعه و تحقيقات در زمينه مديريت، تکنولوژی در محور الکترونيک و 
  . و تبليغات ديجيتال ، بازاريابی، ايده پردازی کسب و کارهای نودر سيستم کار بهره وری ، ايجاد خالقيت و نوآوری

  

  شرح مختصر نگرش 
آن  وجود علوم بی نهايت در عوالم متعدد برای يادگيری و پيشرفت بی انتها، دنيا را بسی لذت بخش و پويا نموده البته برای افرادی که در 

 هستی باشند.اين عوالم و تمام ار خالق زشکرگخاضع و خوب نظر کنند و از آن علوم استفاده کنند و 

  های کليدی مهارت 
  علمی می باشد که در کارها و موضوعات ديگری بتوان از آن استفاده کرد.) تجربی و(از جنس مهارت های 
  يده پردازی.ل و نظارت، برقراری ارتباطات موثر، اگيری، تحقيق و پژوهش، سازماندهی، کنتر برنامه ريزی، تحليل

 

  ساله 13 تاريخچه کاری
	کارشناس تحقيق و توسعه 

 90الی  87کت صنايع الکترونيک فاران از ارديبهشت  شر ·
  مهارت ها :و تجارب 

  تحقيقات اينترنتی و تهيه گزارش محصوالت جديد جهت واردات يا انتقال دانش در توليد داخلی 
  رنتی و تهيه گزارش مقايسه محصوالت رقباتحقيقات اينت

  تحقيقات اينترنتی و تهيه گزارش محصوالت خارجی مشابه
  محتوای فنی محصوالت تهيهجمع آوری و 

  جمع آوری و تهيه گزارش مشکالت محصوالت در آزمايشگاه، در مقايسه با رقبا و نسبت به بازخورد مشتريان 
  ه ها، استانداردها، آزمايشات و تست های فنیجمع آوری اسناد، گواهينام  اخذ و بررسی و

  فعاليت در کميته های فنی محصوالت و خدمات 
  پرسنل فروش، نمايندگان، مشتريان  آموزشی مناسب برای تهيه مقاالت فنی و

   farancorp.comمدير وبسايت 
  

	مدير برند و تبليغات 
 96الی  90شرکت صنايع الکترونيک فاران از سال   ·

  ها :تجارب و مهارت 
  فرايند بين واحد تبليغات با ساير واحدها  واصالح برنامه ريزی و طراحی

  برنامه های تبليغاتی برنامه ريزی و طراحی فرايند 
  و برندينگ درون سازمانی   ، هويت بصریتوسعه برند برنامه ريزیطراحی و

  طراحی کمپين تبليغاتی 
  ايف ساماندهی و شکستن اهداف در قالب جزئيتر و تعريف شرح وظ

  هدايت بر روند پيشرفت برنامه ها  کنترل، نظارت و
  توانايی برقراری ارتباط جهت نفوذ و تاثير در حل چالش ها و در جهت ايجاد تصميمات نهايی 
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  و بودجه بندی برنامه های تبليغاتیدر تهيه گزارش  تسلط 

  طراحی و سفارش اقالم تبليغاتی  فعاليت در آگاهی و
  ه های نمايشگاهی يا همايش فعاليت دربرنام آگاهی و
  فعاليت دررسانه های مطبوعاتی و نشريات، ديجيتالی، صدا و سيما آگاهی و

	مدير بازاريابی و فروش ديجيتال 
 96شرکت صنايع الکترونيک فاران از سال   ·

  تجارب و مهارت ها :
  برنامه ريزی و طراحی فرايند های تجارت الکترونيک  

  ی بازاريابی و فروش ديجيتالبرنامه ريزی و طراحی فرايند ها
  برنامه ريزی و طراحی استراتژی فروش  

 طراحی و توسعه مدل های تجاری ديجيتال (بازاريابی معرف) 
  های تجارت الکترونيک ه مديريت پروژ

  طراحی کمپين تبليغاتی در رسانه های مجازی 
  طراحی بيزينس پلن بازاريابی پيشرفته
  ئيتر و تعريف شرح وظايف ساماندهی و شکستن اهداف در قالب جز

  هدايت بر روند پيشرفت برنامه ها  کنترل، نظارت و
  در جهت ايجاد تصميمات نهايی  و چالش ها حل در تاثيرتوانايی برقراری ارتباط جهت نفوذ و 

  
  ابزارهای آناليزوب سايت و فعاليت های آنالين در تهيه گزارش وتسلط 
  گوگل ادورد، آناليتيک، داک، ادسنس  در وفعاليت آگاهی

  در سئو ، تبليغات همسان،کليکی، بنری، تبليغات موبايلی، بازاريابی شبکه های اجتماعی، مديريت توليد محتواوفعاليت آگاهی 
  پيشرفت ابزارهای کاربردی وب سايت طراحی، بهينه سازی و در وفعاليت آگاهی

وب سايت، شبکه های اجتماعی، ربات تلگرام،  اريابی و تبليغات همراه با برند سازی در  های طراحی،باز  طرح و برنامهآماده سازی 
  اپليکيشن و آناليز مشکالت 

  (تغيير شرايط فعاليت سنتی به فعاليت مدرن و ديجيتالی) آماده سازی بستر فرآيند فروشگاه اينترنتی فاران
  ينترنتی خارج از سازمان مانند ديجی کاالفعاليت و آماده سازی بستر فرايندی فروش در فروشگاه های ا

  فعاليت و طراحی برنامه ها جذب و آناليز اعضا در کانال تلگرام مانند توليد محتوای برنامه ريزی شده و
 طراحی مسابقه و قرعه کشی ، نظر سنجی، تبليغات کليکی

	
  98سال  اواخر ل) ازجيتال و عضو کميته راهبری سازمان (تيم تحوراهنمای تحول دي 

  تمرينی تجربه يک که

	تحصيالت 
 دبيرستان دکتر هشترودی / رشته رياضی فيزيک  ·
 ی / دانشگاه آزاد تهران شمال کارشناسی رياضی کابرد ·
· Mini MBA  مجموع دوره های ماهان و ساير 
· MBA    / تهران دانشگاه بازاريابی ديجيتال 
· DBA   گرايش تحول ديجيتال دانشگاه تهران 

  مطالعات
ديجيتال · تحول  ديجيتال/  /    کتاب  ناخدايی  ديجيتال/  ديجيتال ماتريس  تحول  راه  استراتژيک/    نقشه  ديجيتال/  مديريت  بازاريابی  تجارت    / 

 آينده ذهن/    سرگذشت کوانتوم/    به ژنوم خوش آمديد/    چه کسی پنير مرا برداشت/    روز لذت بردن از کار  30/    هديه حالالکترونيک /  

 / و ساير ..  نوسازی (تالش برای بازيابی روح مايکروسافت و تالش برای يک دنيای بهتر) ساتيا نادال /
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  ساعت) 	350(حدود  ی کوتاه مدت دوره ها
 همايش فرازان)  –مين مجمع جهانی تبليغات (دانشکده مديريت دانشگاه تهران ساعت دو 16 ·
 همايش فرازان)  –ساعت دومين مجمع جهانی مديريت (دانشکده مديريت دانشگاه تهران  16 ·
 ساعت مجمع جهانی مديريت برند (موسسه عالی کسب و کار ماهان )  16 ·
 دکتر افشار) –اه آزاد هنرهای تجسمی ايده ساعت تکنيک های نوين بازاريابی و فروش ( آموزشگ 20 ·
 ساعت تکنيک های  بازاريابی و فروش (دکتر روستا )  20 ·
 ماسيمو برجيو)  –حميد سپيد نام  –ساعت مجمع جهانی اينترنت مارکتينگ ( موسسه عالی کسب و کار ماهان  20 ·
 ... )  -ساعت اولين مجمع جهانی تجارت الکترونيک ( دکتر بابک بهبودی  8 ·
 مديريت مالی برای مديران غير مالی (سازمان مديريت صنعتی)ساعت  30 ·
 ( سازمان مديريت صنعتی)  هاصول و فنون مذاکرساعت  20 ·
 ساعت مديريت استراتژی (مجموعه فاران)  8 ·
 ايند های سازمانی (مجموعه فاران) رساعت طراحی ساختار و ف 8 ·
 مديريت بازاريابی ديجيتال   آنالين ایهه ساعت دور  150 ·
·  ************************************* 

  
 سايرمهارت ها

 Office / Photoshop /   /Excel  /power pointبرنامه های  مطلوب تسلط  ·
 خيلی ضعيف ) –ضعيف  –متوسط  –خوب  –عالی  گريد: 5با توجه به زبان انگليسی: ( ·
 / نوشتن : متوسط   متوسطمکالمه :  درک مطلب و خواندن : متوسط /   ·

  

  طالعات شخصیا
  

وضعيت سربازی : معاف  /  - متاهل وضعيت تاهل: - 3240032406شماره ملی :  - 18/10/67تاريخ تولد: 
  1فرزند :

 

	


