
  
  

 ید درویش زادهمج

 ICT           E-business/MBA/DBAمهندس کامپیوتر
 آموزش و تبلیغات شبکه های اجتماعی  تخصصی مشاور و مجری

  یحرفه ا یمدرس آموزشگاه فن

 تضمینی -/ سئوی تخصصی وردپرس تیسا طراح

 ینترنتیا یابیو بازار ینیکارآفر  یو سخنران دورها مدرس

 متعدد یاستارتاپ ها یغاتیو تبل یراهبرد مشاور

 مدیر اجرایی تبلیغات و برندیینگ ده ها مجموعه فعال ایرانی

 تحت شبکه یها ستمیس شیگرا ICT روتکامپی مهندس

 E-Business کیکسب و کار الکترون ریمد یمدرک رسم یدارا

      MBAارشد کسب و کار تیریمد یمدرک رسم داری

 DBA      کسب و کار یعال تیریمد یمدرک رسم دارای

 ( یحرفه ا  ی) در مجموعه فن 92نمونه سال  نکارآفری

 گوشه ای از فعالیت ها

 سوابق علمی و پژوهشی :

  گریکتاب مرتبط د نیو چند  یاجتماع یکسب درامد از شبکه ها کیکتاب الکترون سندهینو

  socialstore.ir    hspm.ir       Darvishzade.com     hsp.irی    ها تیسا رمدی

 course.linestore.ir یاجتماع یشبکه ها (یرسم ری)غ مفهومی-مجازی دانشگاه موسس

 مجازی و عناوین مرتبطکارگاه آموزشی مرتبط با فضای  50برگزاری بیش از 

 :یتخصص ینامه ها یگواه

 10/11/1390 ،عصر ارتباطات یحرفه ا یآموزشگاه فن MCITP دوره

 5/8/1391 ،یو حرفه ا یسازمان آموزش فنزمان  تیریمددوره حرفه ای 

 17/9/1391 ،یو حرفه ا یسازمان آموزش فن یسطح مقدمات KAB  کردیرو ینیکارآفر

 6/11/1391 ،یو حرفه ا یسازمان آموزش فن)نت(  راتیو تعم ینگهدار

 25/12/1391 ،یو حرفه ا یسازمان آموزش فن ینگارش و مکاتبات ادار نییآ یریبکارگ

 25/12/1391 ،یو حرفه ا یسازمان آموزش فن ینور بریف یها شبکه طراح

 25/1/1393 ،یو حرفه ا یسازمان آموزش فن  CRMیارتباط با مشتر تیریمد

 28/7/1393 ،یو حرفه ا یسازمان آموزش فنفروش  یقراردادها عقد و مذاکره

 14/12/93 ،یو حرفه ا یسازمان آموزش فنفروش  یها مهارتدوره تخصصی 

 13/3/1394 ،یو حرفه ا یسازمان آموزش فن 1درجه  یابیو بازار غاتیتبل ریمد

 26/10/1394 ،یو حرفه ا ی)سازمان آموزش فن یفروشگاه مجاز ابیبازار

 26/10/1394 ،یو حرفه ا ی)سازمان آموزش فن ینترنتیفروشگاه ا ریمددوره 

 14/12/1394 ،یو حرفه ا یسازمان آموزش فن MBAکسب و کار ارشد ریمد

 22/4/1394 ،یو حرفه ا ی)سازمان آموزش فن کیکسب و کار الکترون ریمددوره 

 22/4/1396 ، و ح س آ ف WORDPRESS یمحتوا تیریمد یها ستمیس دهنده توسعه و طراح

 20/12/1396 ن،یام یوسسه آموزش عالم DBAکسب و کار یعال ریمد

 مدیراستارتاپ های                                                      

 www.linestore.irالین استور    

 www.startupune.irاستارتاپونه     

 www.mehrabanan.irمهربانان      

 www.muads.comتبلیغات موبایلی  

 1399بهار 
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و در صورت لزوم ارائه خواهد شد شده دارای مستندات میباشدکلیه موارد ذکر   
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