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[پادباکس|پادسرزمین هوشمند ]فناپمدیر محتوا 
راهبری تیم محتوا      

بازاریابی محتواییاستراتژی هایتدوین و اجرای 
(پادباکساندرویدباکساجتماعی و شبکه های)

تعاملی محتواییکمپین هایطراحی و اجرای 

[دپاسالمت|فناپ سافت]فناپمدیر محتوا 
محتواتیم سازی

محتوای تخصصی حوزه سالمتتدوین و اجرای استراتژی 
(رقبا و غیرهتولید، آنالیز نشر، تحلیلچابک سازیانتشار، تقویم محتوایی، بسترهای)

تبلیغاتی/ محتوایی کمپین هایطراحی و اجرای 
طراحی الگوهای کسب درآمد با فرآیندهای محتوایی

مدیر محتوا مرکز نوآوری دنیای اقتصاد

خبرگزاری آیندمدیرمسئولمشاور 

[خدمات بانکی و مالی]«    رده»دبیر محتوای تعاملی 
[برندینگ]محتوا رهگیریتولید، انتشار، آنالیز و 

[درجه صنعت بیمه۳۶0پلتفرم ]«   لیتیوم»مدیر ارشد خالقیت 
محصولتوسعه  ارزیابی الگوهای 

مدیریت خالقروش هایمعماری فرهنگی و توسعه 
(b to b)ارائه تصویر درست و خالقانه از کسب و کار به مشتری 

[سبک زندگی بدون گلوتن]«   بی گلوتن»بنیان گذار
(درصد سهم۶7مالک )راهبری کالن کسب و کار 

(Business plan / Model)طراحی و اجرایی مدل کسب و کار  

[سیرادیو اینترنتی و میزبان پادکست فار]«  بگوش»هم بنیان گذار
(درصد سهم۴۸مالک )راهبری اجرایی کسب و کار 

توسعه فنی محصول

سپهر
نصیحتگر

و راهبر محتوااستراتژیست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلمی و هنری و کاری فعالیت هایسوابق و 

کلیدیمهارت های

تامین محتوا
پژوهش

مدیریت هنری
روزنامه نگاری
تولید پادکست

هنرهای تجسمی

توانایی ها

کپی رایتر
استراتژی محتوا

کمپینطراحی 
بازاریابی محتوا

اجتماعیشبکه های
طراح گرافیک

طراح رابط کاربری
طنزنویس

عکاسی
تصویربردار

تدوین

لمکمتوانایی های

رسانه ایسواد 
روانشناسی رنگ

یغو تبلاقنافنون 
حل مساله

مدیریت خشم
نقد فیلم

یموسیقشنونده ی
مذاکره

الگوهای تدریس
مفاهیمساده سازی
تحلیل داده
بازی سازی

کسب و کار
تا امروز۱۳۹۵

https://nasihatgar.ir/


کوالژآرتو عکس سازی•  
پژوهشگر هنر پست مدرن•  
[در حال نگارش]عکس سازیروش هایو مقالک هاکتاب مجموعه •  

[خانه هنرمندان ایران]حضور در نمایشگاه فرصت •  

در هنر معاصر و نقض مدرنیسماندیشه ورزیبرگزاری دوره •  
[شهدای غواص]۱7۵اجرای پرفورمانس آرت •  

[چیدمان]برپایی نمایشگاه هنر مفهومی •  

پادکست بی گلوتن•  
پادکست نمایشگاه کتاب تهران•  
پادکست رادیو کوالژ•  
گفت و گوشبکه رادیویی •  
[رادیو سالمت]برنامه رادیویی مهرگان آیتم ساز•  

[دوره هفتم و هشتم]مدیر پادکست ده روز با عکاسان ایران •  

عضو رسمی انجمن عکاسان ایران•  
[آموزش عالی]« عکاسیپروژه هایمدیریت »مدرس •  

مدرس عکاسی در کارگاه هنر سروش•  
دو دوره حضور در جشنواره ملی هنرهای تجسمی•  
«عکس و عکاسی در دوران پس از مدرن»مقاله •  
[اردبیل]« الفما»سومین نمایشگاه گروهی عکاسی •  

[رشت]« الفما»دومین نمایشگاه گروهی عکاسی •  

ایرانحرفه ایگواهینامه عکاسی دیجیتال از سازمان فنی  و •  
[رشت]عاشوراییبرنده جشنواره عکس •  

«الفما»نمایشگاه گروهی عکاسی •  
«الفما»چاپ کتاب مجموعه عکس با عنوان •  
[خانه هنر رشت]عاشورایینمایشگاه عکس •  

[پدیدآورنده مجموعه عکس جمعه]عکاس آزاد مستند اجتماعی •  

برپایی نمایشگاه عکس دوربین دموکراسی در رشت•  
[۱7معدل ]از انجمن سینمای جوان حرفه ایگواهینامه عکاسی •  

نشریه تخصصی صنعت کفش ایران•  
خبرنگار آزاد•  
خبرگزاری فرهنگ رضوی•  
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان•  
ایرانروزنامه نگارانعضو انجمن صنفی خبرنگاران و •  
مدیر روابط عمومی انجمن فرهنگی استان گیالن•  
[گیالن]خبرنگار روزنامه اعتماد •  

اخذ گواهینامه خبرنگاری از باشگاه خبرنگاران جوان•  
عکاس خبری و خبرنگار خبرگزاری ایسنا•  
کارشناس سمعی و بصری سازمان فرهنگی شهرداری رشت•  

کلیدیمهارت های

photoshop
audition
premiere
lightroom
illustrator
figma
adobe XD
Office

85٪
70٪
55٪
60٪
50٪
60٪
60٪
80٪

...و 

HTML
CSS
Wordpress
python
Linux
Windows

٪70
70٪
٪80
٪20
٪40
٪45

شخصیت ها

نپرویز مشکاتیا
تارانتینو

ارلیوتفرانسوا ژآن
محمدرضا شجریان

دوشامن پمارسل 
اسکاتکیم 

جابزاستیو 

هنر تجسمی
تا به امروز۱۳۹۳

پادکست و رادیو
تا به امروز۱۳۹۴

عکاسی
تا به امروز۱۳۹۱

روزنامه و خبر
۱۳۹۸تا ۱۳۹۲



«محسن زنده است»کارگردانی فیلم •  
«حرف، حرف، عشق»کارگردانی و اکران فیلم مستند •  

«دبیرخانه دبیران کشور»مدرس موسیقی در •  
یاغیشالرمکتب خانهمدرس سنتور در •  
مدرس سنتور و خالقیت موسیقی در آموزشگاه نوای همایون•  
آموزش موسیقی به کودکانشیوه هایتحقیق و پژوهش در خصوص •  
ولیزادهنوازندگی ایرانی از استاد بهمن تاییدهاخذ •  
ولیزادهتدریس سنتور از استاد بهمن تاییدهاخذ •  
یحت گرتدریس و پایان دوره چهارساله درک موسیقی از شاپور نصتاییدهاخذ •  
[۱7معدل ]پورترابگواهینامه پایان دوره تئوری موسیقی استاد کمال •  

ایرانیموسیقیدستگاه هایانجام چندین طرح تحقیقاتی در زمینه شناخت •  
[در حال نگارش و متوقف شده]آموزش سنتور سه گانه•  

مسئول هنری آموزشگاه موسیقی ملودی•  
مدرس تئوری موسیقی و سنتور در آموزشگاه هنری آراء•  
سرپرست گروه موسیقی ملودی•  

ژاوفروش و منابع انسانی شرکت مهندسی و طراحی لمسئو•  
پارت صنعت شمالپیمانکاریمسئول امور مالی و اداری شرکت •  
کاپشرکت اینترنتی بازاریاب•  
مدیر فروشگاه هنری ماهور•  

کارشناس و فعال سالمت اجتماعی بیماران سلیاک•  
عضو رسمی انجمن حمایت از بیماران سلیاک ایران•  

تحصیل

یاجتماعشبکه های

دیپلم
[معماری، اردبیل]

کاردانی
[رشتمعماری،]

کاردانی
[عکاسی، تهران]

کارشناسی
[تهرانعکاسی،]

فیلم
۱۳۹۵تا ۱۳۹۳

موسیقی
۱۳۹۴تا ۱۳۸7

فروش و بازاریابی
۱۳۹۶تا ۱۳۸7

سالمت اجتماعی
تا به امروز۱۳۹۴
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https://www.instagram.com/sepehr.nasihatgar/
https://twitter.com/nasihatgar
https://www.linkedin.com/in/sepehrnasihatgar/

