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 )یللملا نیب و یلخاد( لگیچ یتنرتنیا هاگرازاب

 )۱۴۰۰ -۱۴۰۱ لاس( لِگیچ رد ناگدنشورف تیوضع و مانتبث همان خرن
در

ی
ف  اهدادرارق عاونا ناگدنشورف هب لِگیچ رتسب رب تامدخ 

 هژیو ییالط یاهرقن یداع ناگیار
 تکارش

 یدربهار

۱ 

 زا معا نیال نآ شورف یاهدنیآرف هیلک تیریدم یارب یصاصتخا راک زیم
 یناسر زور هب و نایرتشم تیاضر شیاپ ,تاشرافس تیریدم ,کیتسجل ,رابنا
 )ناگدننک نیمات  لنپ( ..و تاصخشم و تمیق زا معا اهالاک تاعالطا

Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

۲ 
 ضرف شیپ یحارط و رنب کی اب   هدننک نیمات یفرعم  هحفص کیتاموتا داجیا
 Ö Ö Ö Ö Ö Ö ناگدننک نیمات مامت یارب تباث و

۳ 
 هب لصتم یاهتراک هیلک زا یلایر تفایرد و تخادرپ یتنرتنیا هاگرد نیمات

 Ö Ö Ö Ö Ö Ö یلخاد یاهشورفرد باتش هکبش

۴ 
 ره فقس( درخ یللملانیب یاهشورفرد یزرا تخادرپ یتنرتنیا هاگرد نیمات
 Ö Ö Ö Ö Ö Ö )رالد ۱۵۰۰ شنکارت

۵ 
 تیریدم یارب الاک یرادهگن کیتسجل و لمح تیریدم لوژام هب یسرتسد
 Ö Ö Ö Ö Ö Ö کیتسجل و لقن و لمح عونتم یاه شور

۶ 
 دامتعا دروم ناگدنشورف اب یللملانیب و یلخاد یتسپ عیزوت تامدخ نیمات

 Ö Ö Ö Ö Ö Ö ناریا روشک رد لِگیچ

 Ö Ö Ö Ö Ö Ö )خیرات ات خیرات زا( ینامز هزاب - تافیفخت تیریدم لوژام هب یسرتسد ۷

۸ 
 دیرخ دادعت و مجح ساسا رب - تافیفخت تیریدم لوژام هب یسرتسد
 Ö Ö Ö Ö Ö Ö  )یدادعت یاه فیفخت( یرتشم

۹ 
 یبهذم ،یلم یاهدادخر ساسا رب - تافیفخت تیریدم لوژام هب یسرتسد
 Ö Ö Ö Ö Ö Ö  یگنهرف و

۱۰ 

 ،اه یگژیو ،یدیلک تاملک ساسا رب امش یاهالاک دنمتردق )SEO( یوئس
 و لگوگ یوجتسج روتوم رد نابز تسیب هب ،تاحیضوت و یتباقر یاه تیزم
 یزاس هیامن( نوزامآ و یبیا یاه تیاس دننام یناهج یاهدرادناتسا ساسا رب
 یبایرازاب رازبا نیرتدنمتردق ناونع هب لگوگ رد امش یالاک گنیسکدنیا و
 )لاتیجید

Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

۱۱ 

 هدننک نیمات شورف لک نازیم زا یدصرد ندنادرگزاب :شورف یقیوشت همانرب
 ,دعب لاس هامریت – یلام لاس نایاپ رد اه تخادرپ و تابساحم( لاس ره رد
 شورف رد یراکمه شاداپ ناونع هب هدننک نیمات باسح هب غلابم و ماحنا
 ) ددرگ یم زیراو

 نیمات  شورف نازیم عبات ,دصرد نیا ناگدننک نیمات همه یارب
 یم هبساحم یناکلپ تروص  هب و تسا لگیچ رتسب رد  هدننک
  :ددرگ
  دصرد مین ,ناموت نویلیم ۱۵۰ ات   ناموت نویلیم ۵۰ زا •
 دصرد کی , ناموت نویلیم دصیس ات ناموت نویلیم ۱۵۱ زا •

 یناکلپ
 دصرد مین و کی ,ناموت درایلیم کی ات ناموت نویلیم ۳۰۰ زا •

 یناکلپ
 یناکلپ دصرد ود ,الاب هب ناموت درایلیم ۱ زا •

۱۲ 
 نابز ۲۰ هب الاک یکینورتکلا گولاتاک یناسر زور هب و تبث لوژام هب یسرتسد
 هدننک نیمات طسوت فلتخم زرا ۱۶ و ایند هدنز

۲ 
 گولاتاک

۱۰ 
 گولاتاک

۲۵ 
 گولاتاک

۵۰ 
 گولاتاک

۲۰۰ 
 گولاتاک

 دودحم ان
 گولاتاک

۱۳ 
 گولاتاک نامزمه همجرت و تبث ,اه سکع شیاریو تامدخ هیارا
 Ö Ö Ö ´ ´ ´ لگیچ میت طسوت فلتخم زرا ۱۶ و ایند هدنز نابز ۲۰ هب الاک یکینورتکلا
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 )۱۴۰۰ -۱۴۰۱ لاس( لِگیچ رد ناگدنشورف تیوضع و مانتبث همان خرن
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ی
ف  اهدادرارق عاونا ناگدنشورف هب لِگیچ رتسب رب تامدخ 

 هژیو ییالط یاهرقن یداع ناگیار
 تکارش

 یدربهار

۱۴ 
 ۲۰  یکینورتکلا گولاتاک تبث نیالنآ - ناگیار شزومآ و ییامنهار ،هرواشم
 امش یاهالاک  یزرا ۱۶ و هنابز

۱ 
تعاس  تعاس ۱۰ ات ۱ زا 

۱۵ 
 هب )طابترا( کنیل و یلصا تاحفص رد یصاصتخا یتاغیلبت رنب یحارط
 Ö Ö Ö Ö ´ ´ )یصاصتخا تاغیلبت( هدننک نیمات یصاصتخا هحفص

۱۶ 

 یاه شور عاونا قیرط زا شورف یاه یژتارتسا عاونا یزاس هدایپ ناکما
 :الاک یکینورتکلا گولاتاک تبث

 یرهش هطقنم ای رهش کی هدودحم رد -Sector B2C ) (یلحم درخ .1
 ناریا روشک لک هدودحم رد – Local B2C) (یلخاد درخ .2
 ناریا روشک لک هدودحم رد -   (Local B2B) یلخاد هدمع .3
 Cross Border B2)   (یجراخ درخ .4
 Cross Border B2B)()تارداص( یجراخ هدمع تراجت .5

 همه ۳و۲
 دراوم

 همه
 دراوم

 همه
 دراوم

  همه
 دراوم

 همه
 دراوم

۱۷ 
 هنماد ریز صاصتخا و هدننک نیمات یارب هژیو یصاصتخا هحفص یحارط
 Cheegel.com( ´ ´ ´ ´ Ö Ö .هدننک نیمات مان( یصاصتخا

 Ö Ö Ö Ö ´ ´  یلخاد یاه مرفتلپ رد لاتیجید یبایرازاب تامدخ هیارا ۱۸

 Ö Ö ´ ´ ´ ´  یجراخ یاه مرفتلپ رد لاتیجید یبایرازاب تامدخ هیارا ۱۹

۲۰ 
 یجراخ هدمع تراجت و تارداص هزوح رد هدوزفا شزرا تامدخ هتسب هیارا
)Value Added Export Services(  ´ ´ ´ ´ ´ Ö 

 هرکاذم ۰۰۰,۸۰۰,۱ ۰۰۰,۶۵۰ ۰۰۰,۳۰۰ ۰۰۰,۱۵۰ ۰ )ناموت( هنالاس کارتشا هنیزه

 :تاحیضوت 
 زا هدافتسا هوحن صوصخ رد .دنیامن هدافتسا فیفخت نب زا دنناوتیم ریز طیارش زا یکی ندوب اراد اب ,ناگدننک نیمات
 تیاس نییاپ رد یطابترا یاه هار و اه ه رامش هیلک( .دییامرف لصاح سامت  ,ناگدننک نیمات روما دحاو اب فیفخت نب

 )تسا هدش جرد لگیچ
 یروهمج تسایر یروانف و یملع تنواعم تارداص رودیرک دیئات دروم و ناینب شناد یاهتکرش •
 تارداص هعسوت کناب نایرتشم هاگشاب یاضعا •
 یگناخ لغاشم -یگناخ ناگدننکدیلوت •
 دنیامن مانتبث بایرازاب کی فرعم دک اب هک یناگدننک نیمات •

 ،لاس نایاپ رد هک وحن نیدب .تسا هدشهتفرگ رظن رد شورف (Motivation Plan) یشزیگنا همانرب ،لِگیچ هناماس رد
 تخادرپزاب هدننک نیمات هب ، ۱۱  فیدر رد جردنم دراوم   اب قباطم ییاهدصرد  ,هدننک نیمات شورف لک نازیم ساسا رب

 .دیدرگ دهاوخ

 
 


