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تحصیالت
تحصیالت خودم را صرفاً جهت اطالع و شفافسازی ارائه کردم و هر چیزی از سئو و محتوا میدانم را با پشتکار
زیاد و به صورت خودآموز از منابع معتبر یاد گرفتهام و همچنان در حال یادگیری هستم .هیچ محدودیتی در
هیچ زمینه و تخصصی برای خودم قائل نمیشوم و هر چیزی که اراده کنم را میتوانم به صورت خودآموز با
استفاده از بهترین و معتبرترین منابع خارجی یاد بگیرم.
 کارشناسی علوم زمین دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین
 کارشناسی ارشد زمینشناسی نفت دانشگاه تهران

مهارتهای نرمافزاری








قدرت و توانایی بسیار باالی جستجو در اینترنت و پیدا کردن بهترین منابع منحصر به فرد
مسلط به مجموعه مایکروسافت آفیس
مسلط به نرمافزارهای گرافیکی کورل
مسلط به نرمافزارهای گرافیکی ایلوسترتور
آشنایی با نرمافزار فتوشاپ
طراحی انواع طرح هیا گرافیکی از جمله اینفوگرافی
مسلط به سیستمهای تخصصی ساخت پستهای اینستاگرام

مهارتهای تخصصی




















مسلط به سیستم مدیریت محتوا وردپرس
مسلط به راه اندازی صفر تا صد یک سایت وردپرسی
توانایی کار با المنتور و ویژول کامپوزر
مسلط به اصول سئو
مسلط به تمامی افزونههای ضروری وردپرس
تولید محتوا با رعایت جدیدترین اصول سئو و باالترین کیفیت ممکن
آشنایی با ابزارهای مدیریت کار گروهی مانند ترلو
مسلط به اصول نگارش فارسی در تولید محتوا
توانایی تولید محتوا در هر زمینه ممکن
مسلط به کلمات کلیدی و بهرهبرداری از آنها
مسلط به ابزار Google Analytics
مسلط به ابزار  Google Search Consoleیا همان Google Webmaster Tools
مسلط به ابزار Google Trends
شناسایی و رفع تمامی مشکالت سایت وردپرسی
مسلط به ابزار گول ادووردز جهت کار با کلمات کلیدی
پیگیری کلمات کلیدی در مسیر رتبه یک گوگل
مسلط به الگوریتمهای جدید گوگل در حوزههای مختلف
توانایی کار با ابزارهای کلمات کلیدی مانند موز
مسلط به لینک و بک لینک سازی

 شناسایی بک لینکهای اسپم و مضر و حذف آنها
 مسلط با ابزارهای و افزونههای سئو
 مسلط به لینک سازی داخلی و خارجی بر اساس الگوریتمهای جدید گوگل
مهارتهای زبانی
انگلیسی :خواندن (عالی)؛ نوشتن (متوسط)؛ ترجمه (عالی)؛ درک مطلب (عالی)
کردی :زبان مادری
آذری :خودآموز بوده و بهراحتی میتوانم به این زبان حرف بزنم.
ترکی استانبولی :خودآموز بوده و سطح آشنایی من متوسط است .قدرت درک مطلب زیاد و گفتار در سطح
متوسط است.
سوابق شغلی مرتبط






کارشناس سئو و مدیر تولید محتوای وبالگ میهن کاال
مدیر محتوای مجله خانواده کابان مگ که علیرغم حوزه کاری بسیار رقابتی و تعداد کم مقاالت موجود
در سایت با توجه به رقبا ،بر اساس آمار سرچ کنسول در بیش از  200کلمه کلیدی رتبه اول و دوم را
در نتایج گوگل دارد.
همکاری با سایت ویکی ساختمون در حوزههای ساختوساز و معماری به عنوان کارشناس تولید محتوا
همکاری با سایت سندباد به عنوان کارشناس و مدیر تولید محتوا

درباره من
ورود من به حوزه تولید محتوا به سال  1392و همکاری با سایت ترجمه ترجمیک برمیگردد .بعد از چند سال
یک سایت ترجمه برای خود راهاندازی کردم که به دلیل باال رفتن قیمت دالر و عدم توانایی در تبلیغ کسب و
کار متوقف شد .از سال  1394تا سال  1396مدام به ترجمه و تولید محتوا مشغول بودم .در سال  1396سایت
کابان مگ را برای خودم راهاندازی کردم .از سال  1396بهصورت بسیار جدی و فعال در حال کار روی سایتهای
مختلفی هستم.
با توجه به توانایی که در زبان انگلیسی بهخصوص در زمینه درک مطلب و ترجمه تصمیم به ورود به دنیای
تولید محتوا و سئو گرفتم .با توجه به تغییر هر ساله و مداوم الگوریتمها و استراتژیهای کسبوکار ،سعی میکنم
که همیشه خودم را به روز نگه دارم .در مدیریت کسب و کارها استراتژی خاص خود را دنبال میکنم و با توجه
به آشنایی با ابزارهای مختلف گوگل ،توانایی هدایت یک کسبوکار اینترنتی در بسترهای مختلف را دارم.

ازنظر شخصیتی فرد بسیار پرانرژی ،خستگی ناپذیر ،منظم ،متعهد و مسئولیتپذیری هستم و تمامی تالش من
در انجام وظایف محول شده به من به بهترین نحو ممکن خالصه میشود.
در حال حاضر هم به دنبال یک کسب و کار جذاب برای یک همکاری بلند مدت هستم که بتوانم هم یاد بدم و
هم یاد بگیریم.
نمونه کار
با گوگل کردن اسمم (قادر بیری یا در زبان کردی آکو بیری) با نمونه کارهای تولید محتوای من آشنا خواهید
شد ولی برای سهولت کار مواردی را در زیر آوردهام .سایت خودم هم گزینه دیگری برای آشنایی بیشتر با من
است.
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