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 .به شکلی کاربردی پاسخ خواهیم داد ایدر این دوره، به صدها سوال حرفه
و  هر کدام از  این سواالت در طی یک دهه تدریس و مشاوره صدها کسب و کار مختلف گرد آوری شده است

 آنها می تواند نقشی جدی در کسب و کار شما داشته باشد .

  (96آذر از اول  –ماه  3)طبق برنامه آموزشی و بصورت هفتگی  –ارائه فایلهای تصویری، صوتی، متنی 

 برگزاری یک وبینار آنالین در هر هفته 

 بصورت عملی، کاربردی و تعاملی 

 مهمانان ویژه ) افراد موفق در کسب و کارهای اینترنتی (  با حضور 

  مجموعه مدیران ایران دکتر ندا مفاخری و دکتر با تدریس ( شاهین شاکریmodiriran.ir ) 
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ای و حضور فعال در اینترنت ) بازاریابی اینترنتی ( چقدر دانند که داشتن یک سایت حرفههمه می
 ای را بیان نمی کند. ین حضور حرفهاهمیت دارد. ولی کسی راهکارهای ا

 دهیم که:ما در یک دوره سه ماهه اینترنتی، به شما و یا یکی از نیروهای سازمان شما آموزش می

 خرید هاست و دامنه تا ظاهر زیبااز  .از صفر تا صد راه اندازی کنندای را چطور یک سایت حرفه 

 های نوشتن صفحه فروش و ...چطور یک فروشگاه آنالین راه اندازی کنند + تکنیک 

 ای تولید کنند.های اجتماعِی سازمان، محتوای حرفهچطور برای سایت و رسانه 

 های مختلف را با ابزارهای نوین، مدیریت کنند.چطور برای بازاریابی شرکت، رسانه 

 .چطور تعداد بازدیدکنندگان و فروش اینترنتی را افزایش دهند 

  استفاده کنیم؟ موثرچطور از تلگرام ، اینستا گرام و سایر ابزارهای اینترنتی به شکلی 

 روش بیشتری ایجاد کنیم ؟چطور در آمد و ف 

 چطور وضعیت سایت خودمان را پیوسته بهبود دهیم؟ 

باشد و برای حضور، حتی الزم نیست از جای خودتان بلند ینترنتی میها بصورت اهمه این آموزش
 شوید! 

بینید، ها را میشوید و طبق برنامه کالسی، آموزششما در هر زمانی که بتوانید در کالس حاضر می
دهید و با همراهی دانشجویان دیگر و اساتید، پیشرفت خواهید کارهای عملی را انجام و تحویل می

 کرد. 
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  : سایت 
 چطور سایت را راه اندازی و نصب کنم ؟ ) مراحل کامل و قدم به قدم (  .1

 چطور یک هاست خوب انتخاب کنم؟ .2

 چه ظاهر و قالبی، برای سایت مجموعه ما مناسب است ؟ .3

 چطور ظاهر مناسب سایت را ایجاد کنم و تغییرش دهم ؟ .4

 چه بخش هایی باید در صفحه اول سایت باشد ؟ .5
 ما را چطور بنویسم که قابل اعتماد تر باشد ؟صفحه درباره  .6
 چطور بخش تماس با ما را در سایت ایجاد کنم ؟ .7
 چطور نظر مشتریان را برای درج در سایت جمع آوری کنم ؟  .8
 چه عناوینی باید در بخش منو های سایت قرار بگیرند ؟  .9
 چطور برای سایت اسالیدر ) تصویر متحرک ( قرار دهم ؟  .10
 فونت های سایت را چطور زیباتر کنم ؟  .11
 چطور سایت را در سایت ساماندهی ) مربوط به فیلترینگ ( ثبت کنم ؟  .12
 چطور سایت را برای نمایش در موبایل و تبلت بهینه کنم ؟ .13
 چطور برای مطالب سایت، طبقه بندی مناسبی ایجاد کنم ؟  .14
 تگ کردن یعنی چه و چطور در سایت از آن استفاده کنم ؟ .15
 طور بخش دانلود ها را به سایت اضافه کنم ؟ چ .16

 چطور اطالعات بازدید کنندگان سایت را جمع آوری کنم ؟ ) لیست ایمیل (  .17

 چطور به مخاطبان، بروز رسانی سایت را اطالع رسانی کنم ؟  .18

 چطور کاربرویژه در سایت داشته باشم؟ .19

 چطور در سایت فرم دلخواه درست کنم ؟ .20

 اینترنتی پرداخت آنالین متصل کنم؟چطور سایت را به درگاه  .21

 اگر سایت خراب شد، چه کار کنم ؟  .22

 با صفحه سفید )صفحه مرگ( چه کنم ؟  .23

 برای باالبردن سرعت سایت چه کار کنم ؟  .24

 چطور یک سایت چند زبانه داشته باشم؟  .25

 چطور سایتم را به هاست دیگری ببرم؟ .26

 چطور ایمیل سازمانی داشته باشم؟ .27
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  اینترنتی :فروشگاه 
 چطور فروشگاه اینترنتی راه بیندازم ؟  .1
 چطور محصوالت را به سایت اضافه کنم ؟ .2

 سایت انجام دهم ؟ دررویدادها را ثبت نام چطور  .3

 چطور محصوالت دانلودی را به سایت اضافه کنم ؟  .4

 چطور ویژگی های مختلفی را به محصوالتم اضافه کنم ؟ .5

 ز مشتری بگیرم ؟ چطور هزینه های پستی را در سایت، ا .6

 چطور امکان ارسال پیامک را در فروشگاه اینترنتی فعال کنم ؟  .7

 چطور برای سایت، نماد اعتماد الکترونیک بگیرم ؟ .8

 چطور و از کجا برای فروشگاه اینترنتی ام مجوز بگیرم ؟ .9

 چطور کوپن تخفیف برای محصوالت ایجاد کنم ؟ .10

  چطور متن صفحه تبلیغاتی محصوالت رو بنویسم ؟ .11
 نوشتن چه بخش هایی به فروش بیشتر کمک می کند ؟  .12

 ) روشها + افزونه ها (چطور مشتریان را به خرید بیشتر ترغیب کنم ؟  .13

 ؟شتریان، دست خالی نروند و خریدشان را تکمیل کنند چه کار کنم که م .14
 چطور در آمد و فروشم را به مالیات اعالم کنم که ایجاد مشکل نشود ؟ .15
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 سایت و سئو : رصد
 چطور برای سایت، شمارنده قرار بدهم ؟  .1
 چطور سایت را به موتورهای جستجو معرفی کنم ؟  .2

 چطور سایت را به دایرکتوری ها معرفی کنم ؟ .3

 چطور از دیگران به سایتم لینک بگیرم ؟  .4

 ثبت کنم ؟  زچطور سایت را در گوگل آناالیتیک .5

 چطور از آنالیز گوگل استفاده کنم ؟  .6

 و رتبه در الکسا یعنی چه ؟رنک  .7

 چطور مخاطبان سایتم را بشناسم ؟ .8

 چطور نظر و سلیقه مخاطبان سایت را متوجه شوم ؟  .9

 چطور مطالب سایت را برای موتورهای جستجوگر بهینه کنم ؟  .10

 چه راه هایی برای باالبردن تعداد بازدید کنندگان سایت هست ؟ .11

 ری انجام می دهند ؟چطور بفهمم بازدید کنندگان، در سایت، چه کا .12

 چطور در مورد رقبا اطالعات کسب کنم ؟ .13

 بیابم؟را چطور کلمات کلیدی مناسب  .14

 چطور در گوگل تبلیغ کنم ؟ .15

 چطور جای مناسب تبلیغ خودمان را بیابم؟ .16

 

 

 

 

 

 

. 
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 تولید محتوا  : 
 چطور محتوای مناسب سایت را تولید کنم ؟  .1

 چه محتوایی را باید در سایت قرار دهم ؟  .2
 وقتی موضوع و خبر خاصی نیست، چطور محتوای سایت تولید کنم ؟ .3

 ؟چه منابعی برای تولید محتوای سایت، قابل استفاده است  .4
 چه زمان هایی باید سایت را بروز رسانی کنم ؟ .5

 بعد از بروز رسانی سایت، چه کارهایی باید انجام دهم ؟  .6

 چطور در سایت فیلم و صدا قرار دهم ؟   .7

 محتوای مناسب، چقدر باید باشد ؟  .8

 با چه لحنی باید مطالب سایت را بنویسم ؟  .9

 اصالً چطور بنویسم ؟! .10

 چطور مطلب مناسب پیدا کنم ؟ .11

 چطور عکس مناسب پیدا کنم ؟ .12

 چطور یک عکس را به شکل مناسب ویرایش کنم ؟ .13

 چطور یک عکس نوشته درست کنم ؟ .14

 چطور بفهمم کدام رسانه اجتماعی برای من مناسبتر است ؟ .15

 چطور برای رسانه های اجتماعی محتوا تولید کنم ؟ .16

 چطور متوجه اثربخشی فعالیتهایم شوم ؟ .17

 چطور یک فایل صوتی خوب تولید کنم ؟ .18

 چطور فایل صوتی را ویرایش کنم ؟ .19

 چطور یک فایل ویدیویی خوب تولید کنم؟ .20

 ویرایش کنم ؟چطور فایل ویدیویی را  .21

 بنویسم ؟تبلیغاتی  /چطور یک فاکس مناسب خبری  .22

 چطور اینفوگرافیک درست کنم ؟ .23

 چطور موِشن گرافیک درست کنم؟ .24

 در چه سایتهایی می توانم محتواهای تولیدی ام را منتشر کنم ؟ .25
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 : انتشار مطالب سایت + روابط عمومی 
 چطور مطالب سایت را در خبرگزاری ها و رسانه های دیگر منتشر کنم ؟  .1
 چطور مطالب سایت را در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارم ؟ .2

 چطور یک خبر بنویسم ؟ .3

 خودم را تقویت کنم ؟ خوب نوشتنِ مهارت چطور  .4

 چطور نوشته های سایت های مختلف را رصد کنم ؟ .5

 برند شرکت را تقویت کنم ؟ ،ومی مدرنچطور با استفاده از روابط عم .6

 

 : ایمیل مارکتینگ 
 چه ویژگیهایی دارد و چطور باید تهیه اش کنم ؟ برای ارسال ایمیل تبلیغاتی  ابزار مناسب .1

 چطور ایمیل مخاطبان را جمع آوری کنم ؟ چطور لیست ایمیل درست کنم ؟ .2

 چطور در یک رویداد، بانک ایمیل افراد را تهیه کنم ؟ .3

 ؟استفاده کنم  از آن بایدو چطور صفحه فرود یعنی چه ؟ چرا  .4
 چطور فروشگاهم را به ایمیل مارکتینگ مجهز کنم ؟  .5

 چطور یک خبرنامه خوب درست کنم ؟ .6

 چطور یک متن مناسب برای ایمیل بنویسم ؟  .7

 چطور یک کمپین تبلیغاتی ایمیلی راه بیندازم ؟  .8

  چطور از اسپم شدن ایمیلها جلوگیری کنم ؟ .9
 چه زمانهایی برای ارسال ایمیل مناسب تر است ؟  .10

 چند بار در روز/ هفته/ ماه ، باید ایمیل بفرستم ؟ .11

 چطور عکس و فیلم در ایمیل ها قرار دهم ؟  .12

 چطور بفهمم ایمیل من خوب بوده یا نه ؟  .13

 چطور با ایمیل مارکتینگ، فروش را بیشتر کنم ؟ .14

 تر کنم ؟ چطور ایمیل ها را شخصی تر و دوست داشتنی .15

 چطور برای تعداد افراد زیادی ایمیل بفرستم ؟ .16

 چطور برای افزایش اثر بخشی ایمیل هایم برنامه ریزی کنم؟ .17
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  راههای افزایش در آمد 
 چطور از طریق سایت در آمد را افزایش دهم ؟ .1

 ؟ چطور از طریق تلگرام در آمد کسب کنیم .2
 چطور از طریق اینستاگرام در آمد کسب کنیم ؟ .3

 چطور برای افزایش در آمد در محیط اینترنت برنامه ریزی کنم ؟ .4

 چطور از سایتهای دیگران برای افزایش در آمد استفاده کنم ؟ .5

 چطور در آمد فروشگاه اینترنتی را افزایش دهم ؟ .6

 

  ابزارها و تکنیک ها 
 رصد فعالیتهای خودمان استفاده کنم ؟ و تکنیک ها، برای چطور از ابزارها .1
 رصد رقبا استفاده کنم ؟ تکنیک ها، برای و از ابزارهاچطور  .2
 کنم ؟ چطور با مشتریان ارتباط بهتری برقرار .3
 یفیکیشن برای افزایش فروش و وفاداری مشتریان استفاده کنم ؟چطور از گیم .4
 ای رفتار کنیم ؟چطور در شبکه های اجتماعی، حرفه .5

 در تلگرام و اینستاگرام جذب کنم ؟ ر های بیشتریئچطور فالو .6
 چطور از طریق رسانه های اجتماعی مشتری جذب کنم ؟ .7
 چطور استراتژی های شرکت و رسانه های اجتماعی را هم راستا کنیم ؟ .8
 چطور یک وبمستر عالی باشم ؟ .9
 چطور به مدیر شرکت یک گزارش عالی و کاربردی بدهم ؟ .10
 کاربردی بدهم ؟چطور به مدیر شرکت پیشنهادهای جدید و  .11
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 دوره چگونه اجرا می شود ؟ 

 فایررل ویرردیوئی و نکترره هررای متنرری،   –در اول هررر هفترره مطررالبی برره شررکل فایررل صرروتی
خصوصررری تلگررررام، در اختیرررار شررررکت کننررردگان  کاناااا مطرررابق برنامررره مرررنظم هفتگررری، در یرررک 

 قرار خواهد گرفت.

 کننررد و اگررر مشررکلی داشررتند و یررا برررای هررا را پیرراده سررازی مرریشرررکت کننرردگان، آمرروزش
تلگرامررری بصرررورت روزانررره و  گاااروههرررا، از تعامرررل برررا دیگرررر دانشرررجویان و پرسررریدن نظرررر آن

 کنند.پیوسته استفاده می

 کرره برره شررکل آنالیررن و ی خررواهیم داشررت وبینااار ،یررک روز مشررخ  در میانرره هررر هفترره
کنررریم. همننرررین پاسرررخگوی مررررور و نکتررره هرررای مهرررم را مطرررر  مررریمباحرررف هفتررره را زنرررده، 

همررره ی در دسرررترس  ،نسرررخه ی ضررربط شرررده ایرررن کرررالس آنالیرررنسرررواالت خرررواهیم برررود. ) 
 گیرد.قرار می ،دوستان

 د نررکن اجااراهررای ارائرره شررده را تررا آخررر هفترره، آمرروزششررود کرره از دوسررتان درخواسررت مرری
کمرررک سرررایر شررررکت کننررردگان و  برررا   کننرررد تررراو مسرررایل و چرررالش هرررای خودشررران را مطرررر 

  .نمایندبر آنها غلبه  ،اساتید

 

 چیست؟ دورهنیاز های علمی شرکت در این پیش 
 

اگر توانایی کار کردن معمولی با اینترنت و کامپیوتر را داشته باشید و همینطور تلگرام هم داشته باشید، 
اراده برای یادگیری و ولی مهمتر از همه اینها، داشتن انگیزه و  .توانید از این دوره آموزشی استفاده کنیدمی

  .استفاده از آموخته هاست
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 اساتید دوره: 
 وکارو کسب شده ی آموزش مدیریتفرین شناختهزوج کارآ
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 برای استفاده از تجربیات با ارزش آنها، اینترنتیموفق کارهای و ها و کسببا حضور افتخاری مدیران سایت

 

 

 و ...

 :+ ثبت نام کاملتر + نظر شرکت کنندگان قبلیاطالعات 
http://modiriran.ir/a4 

http://modiriran.ir/a4

