
ر گزارش ساالنه ایسمینا
آنالین ر  و رویداد  نقشه راه برگزاری وبینا

سال 1399



ر 2گزارش ساالنه ایسمینا

3 ز�کجا�شروع�شد�...� قصه�ا
4 ر�چیست؟� ایسمینا
5 این�گزارش�چی�میگه!�
6 ر�برفت�بیشتره…� رو�بام�ایسمینا
7 من�با�تو�صد�نفرم...�
8 همه�جای�ایران�سرای�من�است!�
9 ز�این�سر�دنیا�تا�اون�سر�دنیا...� ا
10 ز�گهواره�تا�گور�مهارت�بجوی!�
11 ر� مهارتکده�ایسمینا
12 ر�ثانیه…� ر�ب وبینا
13 هیس!�خانم�ها�وارد�میشن�
14 کی�چی�دوست�داره؟�
16 کی�چی�یاد�میده؟�
18 عاشقان�یادگیری�
19 چون�الیق�بهترین�ها�هستین�…�
20 پرثبت�نام�ترین�وبینارها�
22 پر�فروش�ترین�وبینارها�

24 پرفروش�ترین�فیلم�ضبط�شده�وبینارها�
26 ر�کرده� ر�برگزا برگزارکنندگان�با�بیشترین�تعداد�وبینا
27 کجاها�شلوغ�تره؟��
29 طلوع�و�غروب�وبیناری!�
31 لب�تر�نکن،�پلک�هم�نزن…��
32 ر� پراکندگی�وبینارها�بر�اساس�مدت�زمان�وبینا
33 واسه�اینه�پشتم�گرمه�…�
35 پدیده�جالب�99 
36 خورشید�آسمون�ایسمینار،�هیچ�وقت�غروب�نمی�کنه!�
36 ر� ز�کشور�در�ایسمینا ز�مدرسان�خارج�ا برخی�ا
37 آموزش�با�درآمد�یورویی��
38 شما�بودین�تا�ما�باشیم�و�خلق�ارزش�کنیم،�ممنونیم�
39 آنالین،�منتظرتون�هستیم�:(�

فهرست مطالب



ر 3گزارش ساالنه ایسمینا

ر بــه عنــوان  ز خیلی هــا بــا وبینــا ــر 1392! اون موقــع هنــو ر برمی گــرده بــه حــدود 7 ســال پیــش. دقیقــا 21 مه ــروع ایســمینا داســتان ش
ــده  ــن و زن آنالی ــای  ــا کالس ه ــتر ب ــازی بیش ــگاه های مج ــاتید دانش ــجوها و اس ــودن. دانش ــنا نب ــداد آش ــزاری کالس و روی ر برگ ــزا ــه اب ی
ر داشــتن و نیــازش رو حــس کــرده بــودن. امــا ایــن کــه فرقــی نداشــته باشــه کجــای ایــن کــره خاکــی باشــی، دانشــجو باشــی یــا  ســروکا
نباشــی، تــوی خونــت باشــی یــا ویــال، تــو شــهر باشــی یــا روســتا، روی مبــل نشســته باشــی یــا پشــت میــز، تیــپ شــیک و مجلســی زده 
آنالیــن تــو  ر کــه باشــی و بتونــی بــه یــه عالمــه کالس و رویــداد  ــر جــو ــر جــا کــه باشــی ه باشــی یــا تیــپ اســپرت و غیررســمی. خالصــه ه

ــود.  ر ب ــمینا ــکل گیری ایس ــده ش ــی، ای ــته باش ــی داش ــف، دسترس ــق مختل ــطح ها و عالی ــته بندی ها، س دس
ر خودشــو پیــدا کــرد!  ــر 1396 مســی ز مه ز و نشــیب های زیــادی رو تــو ســال های ابتدایــی خــودش تجربــه کــرد تــا باالخــره ا ر فــرا ایســمینا

شــد دقیقــا اون چیــزی کــه االن هســت یــا شــاید بایــد باشــه!

ز کجا شروع شد ... قصه ا

ــر مهــارت بــدون  ــر آموزشــی و تبــادل دانــش مبتنــی ب رویــای فرصــت براب ر بــرای تحقــق  ر ایســمینا مــا د
می کنیــم. تــاش  جســمانی  و  جغرافیایــی  فیزیکــی،  محدودیــت 
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ر چیست؟ ایسمینا

 Niche( ــه ای ر گوش ــازا ر روی ب ــمینا ــر ایس ــال حاض ر ح ــه. د آنالین ــده و  ــای زن ــرکت کننده رویداده ــده و ش ــن برگزارکنن ــویه بی ــرم دو س ــه پلتف ــمینار، ی ایس
ــز شــده ولــی در برنامــه کوتــاه مدتــی کــه داره بــا هــدِف گســترش حــوزه فعالیت هایــش قــراره انــواع  ر و رویدادهــای الیــو اســتریم متمرک Market( وبینــا

ر میشــن رو میزبانــی کنــه. ر ســطح اینترنــت برگــزا متفــاوت رویدادهــای زنــده کــه د
ر داره کــه میشــه گفــت یــک ســوپر پلتفــرم مدیریــت رویــداد بــه  ــروکا ر کامــل و یکپارچــه )All-in-one( س ر ایســمینار، برگزارکننــده رویــداد بــا یــک بســت د
حســاب میــاد. بــا ایــن حــال ارزش پیشــنهادی اصلــی ایســمینار، دیــده شــدن حداکثــری و افزایــش درآمــد برگزارکننــده رویــداده. بــه صــورت خالصــه یعنــی 
ــروش بلیت هاشــه. ر دیــده شــدن رویــدادش و افزایــش ف ــر داشــتن یــک پلتفــرم جامــع و یکپارچــه، بیشــت ر بــرای یــه برگزارکننــده عــالوه ب مزیــت ایســمینا

ر یعنی… پس ایسمینا

ر دیگه شرکت کنی :( ر بدی و تو هزاران وبینا ر قرا ر کارب ر معرض دید صدها هزا آنالینت رو د جایی که می تونی رویداد 
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این گزارش چی میگه!

ز مســئولیت های  ــر یاددهــی، یادگیــری و تعاملــه. یکــی ا ز فرصــت براب ز برخــورداری حداکثــری فارســی زبــان کل جهــان ا ر حصــول اطمینــان ا ماموریــت مــا تــو ایســمینا
ر گــزارش ســال 99  ر و رویدادهــای آنالینــه. بــرای همیــن ایــن بــا ر افــراد بــا پتانســیل های حــوزه برگــزاری وبینــا ــر چــه بیشــت مــا بــرای تحقــق ایــن ماموریــت، آشــنا کــردن ه

را بــا نگاهــی متفــاوت آمــاده کردیــم. 

ز مطالعه این گزارش شما:  بعد ا
برای برگزاری و بازاریابی رویداد و وبینارتون تصمیمات بهتری می گیرین؛  •

آنالین آشنا می شین. ر رویداد و آموزش های  ر و بازا با ایسمینا  •
ر آشنا می شین؛ با مخاطبان و مدرسان وبینار بیشت  •
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ر برفت بیشتره… رو بام ایسمینا

ز جمعیت 40% کشورهای دنیا بیشتره! ز سایت بازدید کردن. این تعداد ا ر ا ز 2.5 میلیون نف سال 99 بیش ا
ز روزهای دیگه سال بوده. ر ا ر شلوغ ت ر )جشنواره سایبرماندی( بود که 4 براب ز سال قبل، 13 آذ پرترافیک ترین رو

%40
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من با تو صد نفرم...

ر پنج سال گذشته، 100 برابر شده. ر د ر 350,000 نفر بود. تعداد کاربران ایسمینا ر سال 99، جمعیت کاربران ایسمینا تا آخ

ر 350,000 نف

13991398139713961395

5X
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همه جای ایران سرای من است!
)پراکندگی جغرافیایی کاربران داخل ایران(
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ر دنیا... ر دنیا تا اون س ز این س ا

ر  جهان پراکنده هستن. ر 4 قاره و 22 کشو ر  د کاربران ایسمینا
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ر مهارت بجوی! ز گهواره تا گو
ر سن( ز نظ )پراکندگی کاربران ا

 جوونن اما رسما همشون جوونن و اهل دل :(
ً
درسته 70 درصد ایسمیناریا ظاهرا



ر 11گزارش ساالنه ایسمینا

ر مهارتکده ایسمینا

ر همه جور رویدادی پیدا میشه که تو سال 99 این پراکندگی موضوعی رو داشتن. تو ایسمینا
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ر ثانیه… ر ب وبینا

ر مقایسه با تعداد وبینارها تا پایان سال 98 محاسبه شده ر سال 99 د ر دسته بندی د ر ه ر اساس رشد تعداد وبینارهای فعال شده د توجه: نرخ سرعت رشد ب

تو سال 99 دسته بندی های روانشناسی و ورزشی یه نرخ رشدی داشتن که بیا و ببین! سال 1400 احتماال سالشونه.
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هیس! خانم ها وارد میشن

ر ســال 99 شــاهد رشــد خوبــی بودیــم. پیش بینــی میشــه  تــو ســال 99، مشــارکت بانــوان افزایــش قابــل توجهــی داشــته. تــو ســال های قبــل نســبت کاربــران مــرد و زن 70 بــه 30 بــوده امــا د
ز کاربــران مــرد پیشــی بگیــره. بــزودی نســبت کاربــران زن ا

ر مقایسه با مدرسان زن بیشتره.  ز نسبت مدرسان مرد د اما هنو

اساتیدکاربران
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کی چی دوست داره؟

ر موضوعــات مختلــف متفــاوت بــوده. مــردان بیشــتر وبینارهــای حــوزه مالــی و ســرمایه گذاری، فنــاوری و اســتارتاپی و کارآفرینــی شــرکت کــردن و زنــان  ســهم مشــارکت مــردان و زنــان د
ر داشــتن. ر تــو وبینارهــای روانشناســی، پزشــکی و ســالمت و زبان هــای خارجــی حضــو بیشــت
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کی چی دوست داره؟

ر موضوعــات مختلــف متفــاوت بــوده. مــردان بیشــتر وبینارهــای حــوزه مالــی و ســرمایه گذاری، فنــاوری و اســتارتاپی و کارآفرینــی شــرکت کــردن و زنــان  ســهم مشــارکت مــردان و زنــان د
ر داشــتن. ر تــو وبینارهــای روانشناســی، پزشــکی و ســالمت و زبان هــای خارجــی حضــو بیشــت
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کی چی یاد میده؟

ر  ر حوزه هــای روانشناســی، هنــری، پزشــکی و ســالمت وبینــا ر د ر حوزه هــای مالــی و ســرمایه گذاری، فنــی و مهندســی و اســتارتاپی و کارآفرینــی و مدرســان زن بیشــت ر د مدرســان مــرد بیشــت
ر میکنن. ــزا برگ
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کی چی یاد میده؟

ر  ر حوزه هــای روانشناســی، هنــری، پزشــکی و ســالمت وبینــا ر د ر حوزه هــای مالــی و ســرمایه گذاری، فنــی و مهندســی و اســتارتاپی و کارآفرینــی و مدرســان زن بیشــت ر د مدرســان مــرد بیشــت
ر میکنن. ــزا برگ
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عاشقان یادگیری

ر سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری را برای یادگیری مهارت های جدید داشتن. کاربرانی که د

ر السلطنه وبینا

ر  الدوله وبینا
�13.284.000تومان�14.728.000تومان

�24.060.000تومان

1
23

ر الممالک وبینا
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چون الیق بهترین ها هستین …

ر داشتیم. ز 6000 مدرس رو تو ایسمینا ر میزبانی بیش ا تا پایان سال 99 افتخا
ز 80 درصد مخاطبانمون رو جلب کنن. ر تونستن رضایت بیش ا ز نصف مدرسان ایسمینا بیش ا
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پرثبت نام ترین وبینارها

آناین ویژن • رویداد 
برگزارکننده: ژاکت | مدرسین: رضا شیرازی مفرد، حامد زمانی و…

ر اینستاگرام ز د ر استراتژی پولسا • وبینا
برگزارکننده و مدرس: حمید صباغی

ر قراردادهای سئو برای مدیران • وبینا
آنالین بازاریابی دیجیتال | مدرس: عادل طالبی برگزارکننده: دوره 

آنالیتیکس GA4 4 »آپدیت 2020« ر آموزش گوگل  • وبینا
آنالیتیپس | مدرس: افشین زندی برگزارکننده: شاهراه دیجیتال و 

آنچه که نیست! آنچه که هست،  ر سئو  • وبینا
برگزارکننده: نشر برآیند | مدرس: عادل طالبی

ر - فروش 5 برابری ر نجات کسب و کا •  وبینا
برگزارکننده: ژاکت | مدرسین: امید پیردهی و وحید بهرامیان

Parallel Scope ر •  وبینا
آنالین بازاریابی دیجیتال | مدرس: عادل طالبی برگزارکننده: دوره 

ز ر 29 ایده برای ساخت استوری های پولسا •  وبینا
برگزارکننده و مدرس: حمید صباغی

ر روابط و مذاکرات ر شخصیت شناسی DISC د •  وبینا
برگزارکننده: آکادمی استاد جمال قمری | مدرس: جمال قمری

ر دیجیتال مارکتینگ بایدها و نبایدها •  وبینا
آنالین بازاریابی دیجیتال | مدرس: عادل طالبی برگزارکننده: ویدان و دوره 
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ر فروش ترین وبینارها پ

ر آمستردام( • دوره آناین طراحی داخلی )آغاز تا پایان یک پروژه طراحی داخلی در شه
برگزارکننده: آکادمی بین المللی یونیتک | مدرس: سروین بیات

• وبینار بررسی بورس تهران در شهریور 99
برگزارکننده: مجموعه آموزش بورس | مدرس: هومن مقراضی

ر تا صد آموزش ارز دیجیتال+بورس+فارکس )بنیادی+تکنیکال(  • وبینار صف
ر رمزعلی برگزارکننده و مدرس: امی

• وبینار 3 روزه آناین تکنیک  های طراحی لوکس و چیدمان حرفه ای با خانم شیما خسروی
برگزارکننده: آکادمی بین المللی یونیتک | مدرس: شیما خسروی

• وبینار خوانش و صحنه با باران نیکراه
برگزارکننده: آکادمی بین المللی یونیتک | مدرس: باران نیکراه

• کاس آناین هوش و خاقیت استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره ساالنه 1399
برگزارکننده: آکادمی تیزالین | مدرس:مسعود بیگدلی

• دوره آناین تجربه خاق ادبیات با استاد محمود دولت آبادی
برگزارکننده: آکادمی بین المللی یونیتک | مدرس: محمود دولت آبادی

• وبینار مدیریت منابع انسانی
برگزارکننده: تمدن پویا | مدرس: بهزاد ابوالعایی

• وبینار اردوی نوروزی هوش و خاقیت ویژه تیزهوشان 1400
برگزارکننده: آکادمی تیزالین | مدرس:مسعود بیگدلی، حسن ربانی، محمد قربانی و ...

• وبینار جامع تربیت فرزند استاد حورایی
برگزارکننده: موسسه فرهنگی راه روشن | مدرس: سید مجتبی حورایی



ر 23گزارش ساالنه ایسمینا

ر فروش ترین وبینارها پ



ر 24گزارش ساالنه ایسمینا

• وبینار بررسی بورس تهران در شهریور 99
برگزارکننده: مجموعه آموزش بورس | مدرس: هومن مقراضی

ر  ر و ش • وبینار اساس بیوشیمیایی خی
ر ایمان فانی برگزارکننده: مدرسه زندگی فارسی | مدرس: دکت

• وبینار افیلیت مارکتینگ )مطالعه موردی در دیجیکاال(
برگزارکننده: پرفورمنس مارکتینگ | مدرس: مهدی معظمی

• وبینار 3 روزه آناین تکنیک  های طراحی لوکس و چیدمان حرفه ای با خانم شیما خسروی
برگزارکننده: آکادمی بین المللی یونیتک | مدرس: شیما خسروی

• وبینار سئو و معماری محتوایی سایت )قسمت اول:جلسه عملی ایجاد شبکه و 
کاسترهای محتوایی(

برگزارکننده: ModirTv | مدرس: بابک بنیادی

• وبینار خوانش و صحنه با باران نیکراه
برگزارکننده: آکادمی بین المللی یونیتک | مدرس: باران نیکراه

)Marketing Plan( دوره جامع تدوین برنامه بازاریابی •
برگزارکننده و مدرس: علیجاه شهربانویی

• وبینار تحلیل پنج فضای داخلی
برگزارکننده: P-Designstudio| مدرس: شیوا پوریوسف

ر از کاربرد • دوره آناین تحلیل تکنیکال از پایه تا فرات
برگزارکننده: گروه تحلیلی فیبوتایم | مدرس: فرهاد سلیمیان

• وبینار مدیریت روابط با افراد خودشیفته ی َسّمی
برگزارکننده: مدرسه زندگی فارسی | مدرس: ایمان فانی

پرفروش ترین فیلم ضبط شده وبینارها:
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ر 26گزارش ساالنه ایسمینا

ر کرده: ر برگزا برگزارکنندگان با بیشترین تعداد وبینا

آکادمی آموزشی اینفوگرام

آکادمی تیزالین موسسه دادآفرین

گروه مهندسی آی کن

مثل خودت باش

گروه آموزشی دیدیاد

انتشارات جنگل جاودانه

آکادمی تأمین مالی و سرمایه گذاری مولوی

دپارتمان مالی درفک فدراسیون کاراته جمهوری اسالمی ایران



ر 27گزارش ساالنه ایسمینا

کجاها شلوغ تره؟ 

ر اساس دسته بندی: ر وبینارهای رایگان ب میانگین ثبت نامی  د

وبینارهای رایگان تو حوزه های بازاریابی، استارتاپی و کارآفرینی، مالی و سرمایه گذاری و مهاجرت بیشترین میزان ثبت نامی رو داشتن.
ر حوزه های عمومی، سینما، پزشکی و سالمت و تحصیلی بیشترین میزان ثبت نامی رو داشتن. همچنین وبینارهای غیر رایگان )پولی( د



ر 28گزارش ساالنه ایسمینا

کجاها شلوغ تره؟ 

ر اساس دسته بندی: ر رایگان ب میانگین ثبت نامی  وبینارهای غی



ر 29گزارش ساالنه ایسمینا

طلوع و غروب وبیناری!
پرترافیک ترین روزها و ساعات وبینارها



ر 30گزارش ساالنه ایسمینا

طلوع و غروب وبیناری!
پرترافیک ترین روزها و ساعات وبینارها



ر 31گزارش ساالنه ایسمینا

ر نکن، پلک هم نزن…  لب ت
ر ســاعت یــا 1,800,000 دقیقــه یــا  ز 30 هــزا ســال 99 مجموعــأ بیــش ا  •
ــده.  ــد ش ــی( تولی ــی و خصوص ــاری )عموم ــوای وبین ــه محت 108.000.000 ثانی
ایــن یعنــی 3.5 ســال بــدون وقفــه حــرف بزنیــن و آمــوزش بدیــن بــدون اینکــه 

ــر کنیــن! لــب ت

ر  ز 2,206,000 نفر-ســاعت آمــوزش تــو ایســمینا ســال 99 مجموعــأ بیــش ا  •
داشــتیم!

ز االن  ایــن یعنــی اگــه بخوایــن بــه انــدازه همــه ایــن افــراد آمــوزش ببینیــن بایــد ا
تــا ســال 2272 پلــک هــم نزنیــن و یــه جــا بشــینین و آمــوزش ببینیــن :(



ر 32گزارش ساالنه ایسمینا

ر اساس مدت زمان وبینار: پراکندگی وبینارها ب



ر 33گزارش ساالنه ایسمینا

واسه اینه پشتم گرمه …

تو کل سال 99:
ر داشتیم!  ز 10,000 ساعت پشتیبانی اختصاصی وبینا بیش ا  •

این یعنی:
ز کاری کامل بدون یک ثانیه استراحت! نیاز بود. ر 1250 رو برای پشتیبانی این حجم وبینا

ز 11,000 تماس تلفنی پاسخ داده شده.  بیش ا  •
این یعنی:

ز طول می کشه.  اگه Eminem بخواد به اندازه همه این مکالمات رپ کنه، 8 شبانه رو
ز گوشــی تلفــن بشــنوین صدایــی بــا شــدت صــدای  ر بــود همــه ایــن تماس هــا رو همزمــان ا اگــه قــرا

پرتــاب موشــک ســاترن بــه فضــا منتظرتونــه!



ر 34گزارش ساالنه ایسمینا

ز 39000 تیکت پشتیبانی جواب داده شده! بیش ا  •
ر این تیکت ها نوشته شده معادل 36,000,000 کاراکتره.  تعداد کاراکترهایی که د

این یعنی:
اگه بخواهیم همه تیکت ها را به صورت کتاب چاپ کنیم، االن 22 جلد کتاب 500 صفحه ای داشتیم!

ز طول میکشید! ز ارسال کنیم حدودا 78000 رو اگه میخواستیم این حجم پیام رو با پست پیشتا

ز 5 ر بوده؟ 4.65 ا ز پشتیبانی  تیکت ها چقد میزان رضایت ا



ر 35گزارش ساالنه ایسمینا

پدیده جالب 99
ر مالی با وبینارهای مالی ارتباط ترند بازا
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Dr. Sebastien Paquette
Henrik Edlund
Joe Mac Regenstein
Manu Menon
Mr. ALEX BONIOTTI
Swami Gyanmitra
 شیخ مصطفی عبدالرحمن
 سروین بیات
فهیم عطار

خورشید آسمون ایسمینار، هیچ وقت غروب نمی کنه!

ر ایسمینار:  ر د ز کشو ز مدرسان خارج ا برخی ا

ر جهان بوده است. ز ده کشو ز بیش ا ر میزبان ده ها مدرس ا تو سال 99 ایسمینا

ر موسوی سید امی
ر حماده  عما
ر سیامک ظریف کار دکت
هومن مقراضی
ر میری تیمو
 شهرام نامجوی نیک
ر عارفی مهیا
شیوا پور یوسف

Andra Gupta
Anders Nilting Magelun
Artur Arzumanyan
Bert Martin Ohnemüller
David Bakker
Dr. Anastasia Sares
Dr. Anne-Marie de Brouwer
Dr. Bastien Intartaglia
Dr. Robert van de Vorst
Dr. Sebastien Paquette

آمریکا
کانادا
استرالیا
آمریکا
کانادا
استرالیا
آمریکا
کانادا
استرالیا
آمریکا

آمریکا
کانادا
استرالیا
آمریکا
کانادا
استرالیا
آمریکا
کانادا
استرالیا

آمریکا
کانادا
استرالیا
آمریکا
کانادا
استرالیا
آمریکا
کانادا



ر 37گزارش ساالنه ایسمینا

آموزش با درآمد یورویی 

ز اونجا پرداخت یورویی داشتن و تو وبینارها ثبت نام کردن: ز شهرها و کشورهایی که کاربران ا بعضی ا

ر هم ثبت نامی بگیرن. ز کشو ز خارج ا ر برگزارکنندگان می تونن با تعریف بلیت  در واحد پولی یورو، برای رویدادهایشان ا ر ایسمینا د

آلمان ماگدبورگ، ویسبادن و راونهایم   
هلند هارلم       

انگلستان هروکت      
کانادا وودروی / دوریون     

بحرین منامه      



ر 38گزارش ساالنه ایسمینا

شما بودین تا ما باشیم و خلق ارزش کنیم، ممنونیم

لوگو



ر 39گزارش ساالنه ایسمینا

آناین، منتظرتون هستیم :(

https://eseminar.tv/new-webinar/create-webinar-first?utm_source=annualreport1400&utm_medium=cta&utm_campaign=hostac


www.eseminar.tv

http://www.eseminar.tv 
https://www.linkedin.com/company/e-seminar
https://twitter.com/eseminarir
https://t.me/eseminarir
https://instagram.com/eseminarir

