رزوﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪس آرش ﺧﻤﺴﻪ ﻟﻮﯾﯽ

•

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ۱۳۶۳ﺗﻬﺮان

•

ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮم اﻓﺰار از داﻧﺸﮕﺎه آزاد

•

دارای ﻣﺪرک ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

•

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد از ﺳﺎل ۱۳۸۶

•

ﻣﺪرس دوره ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ

•

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

•

ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آزﻣﻨﺪﯾﺎن
ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰داﻧﺸﺠﻮ

•

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب روش ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﯾﺮان

•

ﻣﺸﺎور ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﮐﺜﺮ ﺟﺮاﺣﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻄﺮح ﺗﻬﺮان و ﺗﺒﺮﯾﺰ

•

ﻣﺸﺎور ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ

•

ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺪ

•

راه اﻧﺪازی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ

•

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر )ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎﻏﺬی( ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه در اﮐﺜﺮ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺪ

•

ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻮﻣﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮح
ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﺷﻬﺮداری
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۳ﺗﻬﺮان

•

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت و دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

•

ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎون ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ

•

ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ورق ﻫﺎی ﭘﻠﯽ ﭘﻮﭘﺎن

•

ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺳﭙﻨﺘﺎ

•

ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺳﭙﻬﺮ

•

ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد

•

ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﭘﺮﻫﺎم

•

ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روﯾﺎل

•

ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺮواز

•

ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ زﯾﻤﺎ ﺳﻔﺮ ﭘﺎرس

•

ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن

•

ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﲡﺎرت

ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎ
•

آﻧﺎﻟﯿﺰ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ

•

ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﻮﮐﻞ و ﲡﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ Google Adwords

•

ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻣﻞ در راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺣﺮﻓﻪ ای و اﺟﺮای
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

•

ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺌﻮ

•

ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻣﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا

•

ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺎﻣﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

•

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﲢﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

•

ﲢﻠﯿﻞ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی  UIو UX

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺣﺮﻓﻪ ای  .Netو SQL Server

•

ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺧﺎص و ﻋﻤﻮﻣﯽ

•

اﺟﺮای ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮ از ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺗﺎ ﮐﻨﻮن

•

اراﯾﻪ راه ﮐﺎر ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﯾﻨﮓ

•

اراﯾﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ دﻻری

•

ﺑﺮﮐﺰار ﮐﻨﻨﺪه وﺑﯿﻨﺎر ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه دﯾﺠﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

•

ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ

•

ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﺘﻮﺷﺎپ

راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺷﻤﺎره ﲤﺎس ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  :ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﱎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ۰۹۱۲۶۲۷۵۵۰۱
ﺷﻤﺎره ﲤﺎس ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان ۰۲۱۷۷۷۳۷۵۸۰:
آدرس وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ http://arashkhamse.ir :
وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ http:// webmastermentor.com :
ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام webmastermentor :
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام @webmastermentor:

