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مهارتهای کلیدی

مهارتهای محتوایی


فارغالتحصیل رشته MBA از دانشگاه تهران هستم. کار در حوزه محتوا را با مدیریت شبکه هایاجتماعی آغاز کردم و در
حال حاضر در سمت مدیریت محتوا و رسانه مشغول به کارم.

: ۰۹۱۹۲۶۰۲۳۶۰

morteza.sadeqilar@gmail.com:

مهارتهای مربیگری و مدیریتی


توانمند در ایجاد، کوچ، هدایت و آنبوردینگ تیم تولید محتوا 

خبره در مدیریت رسانه و ایجاد اکوسیستم رسانه هایمحتوایی 
3Ps  و طراحی team-OKR خبره در پلن و پروپوزالنویسی، تدوین


مسلط به اصول بازاریابی محتوایی، تدوین استراتژی محتوا و طراحی ورکفلوی تیم تولید

محتوا 


توانایی تحلیل دیتا با کمک ابزارهای مختلف تحلیلی (اکسل و وبسرویسهای متنوع) 
(on-page & of-page)  تسلط کامل به سئو فنی و محتوایی وبسایت



توانمند در پایش کلمات کلیدی، کیوردپلنینگ و تدوین بریف محتوایی تیم تولید

محتوا 


مسلط به گوگل سرچ کنسول، گوگل آنالیتیکس، گوگل تگمنیجر 

مسلط به تدوین تمامی شیوهنامههای تیم محتوا (تولید، بهینهسازی،


ویراستاری، سئو، ویژوال کانتنت و...) 

توانایی طراحی empathy map و طراحی پرسونای مخاطبین 

مسلط به سیستمهای مدیریت محتوای وردپرس، جوملا و پرستاشاپ



دورههای آموزشی

مهارتهای فنی


آشنایی کافی با مفاهیم تکنولوژی 
php  و درک کامل html,css تسلط کامل به کدنویسی


تسلط کامل به راهاندازی، توسعه و رفع عیب وبسایتهای با cms وردپرس 


دوره تحلیل دیتا در مارکتینگ ( ۶ هفته: سینا شفیعزاده - کوفاندر نظربازار -

سال ۹۸ )


دوره پیشرفته سئو تحت آموزش تخصصی وحید افشاری ( ۷ ماه: سال ۹۷-۹۸ )

دوره دیجیتال مارکتینگ پیشرفته ویژه تیم VIP فروش محصولات دیجیتال ( ۱۰


جلسه ۴ ساعته: مجموعه پیک برتر - سال ۹۵ )

طراحی وب و قالب وردپرس (بیش از ۸۰ ساعت: مجموعه همیار وردپرس - سال

(۹۴

( Coursera - Lynda - ahref بیش از ۱۰۰ ساعت)دورههای آنلاین محتوایی

تجربیات کاری


مدیر محتوا و توسعه رسانههای محتوایی (تمام وقت حضوری)

استارتاپ استادکار (مرجع آنلاین خدمات)

از شهریور ۹۷ تا مهر 99( 22 ماه)


طراحی و راهاندازی اکوسیستم محتوایی استادکار همچون وبلاگ، فوروم، هلپ سنتر و

سایت زیبایی استادکار


افزایش ترافیک وبلاگ از صفر کلیک ماهانه به ۱.۷ میلیون بازدید ماهانه در طول ۲

سال تولید بیش از ۵ میلیون کلمه در رسانههای محتوایی استادکار


افزایش نرخ تعامل کاربران از ۲۵ صدم درصد به ٪۵ بر اساس سنجههای مختلف

اپتیمایز کردن فانلهای مختلف (فروش - انگیجمنت - UGC) با کمک طراحی فیچر و

UI افزونه و تغییرات مختلف در


 رساندن رسانههای استادکار تا پله چهارم چرخه رشد رسانه و ورود به گام پنجم آن


(اجتماع سازی با کمک محتوا و بازاریابی عملکرد)

بررسی بیش از ۵۰۰۰ رزومه همکاران محتوایی و همکاری با بیش از ۱۵۰ نویسنده

و تولیدکننده محتوا در فرمتهای مختلف
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مدیر محتوا (دورکاری)

فروشگاه عطر و ادکلن ایرانوس 

از فروردین ۹۶ تا فروردین 97( 12 ماه)


مدیر شبکه های اجتماعی (دورکاری)

 آژانس مسافرتی قدس گشت 
از اسفند 95 تا مهر 96( 8 ماه) 


جداسازی مجله ایرانوس از فروشگاه آن و طراحی آن با کمک CMS وردپرس 

جذب و آنبوردینگ نویسندگان 


افزایش میزان فروش به میزان ۶۰۰ درصد با کمک تولید محتوا و طراحی افزونه

با ارتباط API به فروشگاه 

تدوین تمامی بریفهای محتوایی تیم تولید محتوا 


طراحی پورتفولیو محتوایی با هدف افزایش لویالتی و نرخ تعامل کاربران 

تهیه محتوای بصری با کمک داده های کاربران (اینفوگرافیک و پست های سریالی)

افزایش فروش از محل سوشال مدیا با کمک فالوآپ دقیق کاربران و بهبود تجربه

در پاسخگویی 


مشاور تبلیغات و فروش سازمان رسانههای تبلیغاتی پیکبرتر از فروردین ۹۵ تا
اسفند 95( 12 ماه)


قرارگیری در تیم VIP فروش محصولات دیجیتال (۱۵ نفر در میان ۱۰۰۰ نفر پرسنل
فروش)


معادل کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA با گرایش مارکتینگ دانشگاه

تهران - ۹۳  تا  ۹۵


کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشگاه بناب - آذربایجان شرقی - ۸۸  تا
۹۲ 


زبان، ترجمه و درک مطلب بسیار خوب و در حال پیشرفت روزانه

تحصیلات
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