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هرود هرا#"د

 دـننام تنرتنیا رب ینتبم لاتیجید یاه یروآ نف و تنرتنیا زا هک تسا یبايرازاب زا یا هفلؤم لاتیجید یبايرازاب

 تالوـصحم غـيلبت یارـب لاتیجید یاه لماع متسیس و اه هناسر رياس و هارمه یاه نفلت ،یزيمور یاه هنایار
.دنک یم هدافتسا تامدخ و

؟تسیک بسانم هرود نيا

.تسا بلاج اهنآ یارب نارگید یزاس دعاقتم و شورف
.دنربیم تذل ندش هدید رتشیب یارب یژتارتسا نتخير و یزير همانرب زا

.دننک لیلحت و ريسفت ار تاعالطا دنناوتیم

.تسا دارفا نيا یاهیدنم هقالع و یياناوت زا نارگید رب یراذگ ريثات
.دنجنسب و دننیبب دنناوتیم ار لئاسم زا یفلتخم داعبا و دنراد لئاسم هب رگن لک دید



هرود هرا#"د

.دنراد ار گرزب یاهپاتراتسا رد ندرک راک و یتنرتنیا یاهراک و بسک هب یدايزیدنم هقالع هک یدارفا

.دنتسه یتاغیلبت فلتخم یاهنيپمک تيريدم و هعسوت لابند هب هک یدارفا
.دنهد ماجنا ار لیدبت خرن یريگ هزادنا و شجنس رمتسم روط هب دنراد تسود هک یدارفا

.دنرادهدننکدیدزاب بذج و کیفارت شیازفا تهج یعامتجا یاه هکبش یارب یبسانم یژتارتسا هک یدارفا

 نيرتدـیدج لاـبند هـب و دـنراد راـک و رـس تیاـسبو یربراـک هـبرجت و یـحارط رد اـیند زوریاهدـنرت اب هک یدارفا
.دنتسه ایند یاه یژولونکت

.دنشاب یمگنیتکرام فلتخم یاه هنیمز رد دوخ شناد و تراهم شیازفا لابند هب هک یدارفا



هرود صاخیاهیگژیو

 یريگدای درکیور
روحم ريگارف  و هنالاعف

 درکیور و یمیت راک
 یعمج یريگدای

یاهرازبا زا هدافتسا
روتنمروضحابزيلانآ

case حرش اب شزومآ
study

روحم هلئسم درکیور



هرود فادها

qلاتیجیدیبايرازابیاهیاپمیهافمابیيانشآ

qیبايرازابیاهرازباابیيانشآ

qیلمعنيرمت



هرود نیبطاخم

qناــــینبشــــناد یاــــهتکرــــش لــــماع ناريدــــم، 
-بسک و ICT هزوح یاهراکوبسک ،اهپآ تراتسا
طسوتم و کچوک یاهراکو
qهزاـت یاـهتکرـش لـماع ناريدـم و نانيرفآراک-
سیسات

qیاـــه هزوـــحناـــسانشراک و یباـــيرازابناريدـــم 
،یلاــــم ،یناــــگرزاب ،شورــــف ،یباــــيرازاب ،یژتارتــــسا
R&D ،یناسنا عبانم ،دیلوت

qیاـــه شیارـــگ نالیـــصحتلا غراـــف و نایوجـــشناد
 و داصتقا ،ینيرفآراک ،یرادباسح ،تيريدم فلتخم
عيانصیسدنهم



هرود یاهلصفرس

لاتیجیدیبايرازابمیهافم وینابم

زيلانآیاهرازباابیيانشآ

نآ حرش و Case Studyفيرعت

هژورپفيرعتابیلمعراک



هرود تدم

۱۷ یلا۹ تعاس زا هام دادرم۲۷ هبنش جنپ #و!

17 یلا9 تعاس

 هب ثحابم نيرمت و یهاگراک شزومآ
یهورگ یلمع تروص



هرود دیتاسا

ی+اتخم یضترم رتکد

هاگشناد یملع تئیه وضع
 نمجنا لاتیجید یبايرازاب هتیمک سیئر
ناريا یبايرازاب یملع
یبايرازاب تيريدم هزوحروتنم و  رواشم



مان تبث هوحن

:هرود هنيزه
09199570672ناموت۷۹0.000
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https://arc-up.ir/1401/05/20/digital-marketing-workshop/


