امید اتحادمحکم
شماره تماس:

09034904716
آدرس ایمیل:

omid6958@gmail.com

آدرس:
تهران

مشخصات پایه
تاریخ تولد9631 :

وضعیت تأهل :متأهل

وضعیت نظام وظیفه :معافیت دائم

تحصیالت :کارشناسی ارشد

تابعیت :ایران

دین :اسالم (شیعه)

تحصیالت
دیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

ریاضی و فیزیک
دبیرستان نمونه دولتی رازی
شیراز

مهندسی برق -گرایش الکترونیک
دانشگاه صنعتی شیراز(دولتی)
شیراز

مهندسی برق -گرایش مخابرات میدان
دانشگاه گیالن (دولتی)
رشت

مهارتها
 SEOو دیجیتال مارکتینگ

تسلط به الگوریتمهای گوگل

تسلط به سئو  OffPage ،OnPageو تکنیکال

آشنایی کامل با سئوی محتوایی

تسلط به لینک سازی داخلی و خارجی

مسلط به تحقیق کلمات کلیدی

مسلط به تدوین و اجرای استراتژی سئو

مسلط به نگارش و انتشار رپورتاژ

آشنایی با انواع روشهای کاله سفید و خاکستری

مسلط به تبلیغات کلیکی یکتانت و مدیااد

مسلط به )Google adwords (Ads

ابزارهای سئو:
مسلط به کار با  KW Finderو سایر ابزارهای کلمات کلیدی

مسلط به ابزارهای  Ahrefو MOZ

تسلط کامل به Google Search Console

مسلط به Google Analytics

مسلط به Google Trends

مسلط به Google Tag Manager

تسلط به کار با Google Disavow

آشنایی با ابزارهای SEMrush

تولید و بازاریابی محتوا
تدوین و نگارش استراتژی تولید محتوا

تسلط به سئوی محتوایی

تسلط به اصول زبان و نگارش فارسی

نگارش محتوای یکتا با رعایت اصول دیجیتال مارکتینگ

ویراستاری

استفاده از تگ های معنایی ()Semantic Tags

ترجمه از زیان انگلیسی

تحقیق و جست و جو در زمینههای مختلف

تولید محتوا برای شبکههای اجتماعی

مسلط به اینستاگرام ،فیسبوک و لینکدین

وردپرس و برنامهنویسی
تسلط به وردپرس

طراحی و شخصیسازی سایت با وردپرس

نصب و راهاندازی وبسایت با وردپرس

تسلط به  HTML5و CSS

پشتیبانی سایت وردپرسی

کار با پنلهای  CPanelو Direct Admin

تسلط به قالبها ،افزونهها و فایلهای وردپرس

طراحی وبسایت با Visual Composer

سوابق شغلی



شرکت وب ( )Web24( 42عنوان شغلی :کارشناس سئو)

شرح وظایف :در این شرکت مدیریت پروژه های مختلف سئو ،تعیین و انجام استراتژیهای مناسب برای بهبود رتبه و میزان کلیک انواع سایتها را انجام میدهم.



انتشارات واژهاندیش (عنوا ن ش غل ی :مدیر دیجیتال مارکتینگ و سئو)

شرح وظایف :راهاندازی و پشتیبانی وبسایت و فروشگاه اینترنتی از صفر تا  - 011مدیریت کمپینهای تبلیغاتی (شبکههای اجتماعی ،تبلیغات کلیکی ،ایمیل مارکتینگ و - )...
مدیریت تولید محتوا برای محصوالت و وبالگ  -ارتقای رتبه ،افزایش ترافیک ،بهینهسازی سئو و پشتیبانی وبسایت



شرکت نتران (عنوا ن ش غل ی :مدیر وبسایت)

شرح وظایف :مدیریت تیمهای تولید و ورود محتوا ،برنامه نویسی ،سئو و دیجیتال مارکتینگ  -تهیه و اجرای استراتژی تولید محتوا ،شبکههای اجتماعی و دیجیتال مارکتینگ
در جهت افزایش بازدید و فروش  -پشتیبانی تمامی وبسایتهای شرکت



شرکت نتران (عنوا ن ش غل ی :مدیر تولید محتوا)

شرح وظایف :مدیریت تیم های تولید و ورود محتوا در فروشگاه ،وبالگ ،مجله اینترنتی و شبکههای اجتماعی  -تهیه و اجرای استراتژی محتوا  -آموزش مهارتهای مرتبط به
اعضای تیم



شرکت نتران (عنوا ن ش غل ی :کارشناس سئو و تولید محتوا)

شرح وظایف :تولید محتوای یکتا در زمینه شبکه ،موبایل و کامپیوتر برای مجله اینترنتی ،وبالگ و فروشگاه نتران



انجام پروژههای مختلف سئو ،وردپرس و تولید محتوا

شرح وظایف :انجام پروژههای مختلف طراحی و راهاندازی سایتهای وردپرسی ،تولید محتوا و بهینهسازی سایتها

دورههای آموزشی و مدارک مرتبط







دوره سئوی فروشگاهی امیر قمصری (وبسایت نیوسئو)
مدرک  SEO Toolkitاز وبسایت SEMrush
مدرک بازاریابی محتوا از سایت HubSpot
مدرک بازاریابی محتوا از سایت eMarketing Instituete
مدرک شبکه های اجتماعی از سایت HubSpot
دوره نشریات و خبرنگاری در دانشگاه صنعتی شیراز

AB

زبان انگلیسی

Reading

Listening

عالیق و ویژگیها


عالقهمند به تمام حوزههای دیجیتال مارکتینگ



عالقهمند به سئوی انواع سایتهای فروشگاهی ،خبری ،شرکتی و ...



خودآموز و پیگیر با قابلیت یادگیری سریع



تعهد و مسئولیتپذیری در انجام وظایف



عالقه شدید به یادگیری مهارتهای جدید و ارتقای مهارتها



عالقهمند به کارهای گروهی و تیمی



دارای روحیه انعطافپذیری و تعامل با همکاران



نتیجه تست شخصیتشناسی (INTJ : )MBTI

Writing

Speaking

