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نارهت  

html/css

seo

(seo وئس (  ثحابم 

branding&seo/content strategy

wordpress seo

هدش  seo یاوتحم شراگن 

seo strategy

google searchconsole

word رازفا مرن 

excel رازفا مرن 

میهاربا یلع  دمحم  یدهم 

۱۳۷۸/۱۰/۷ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

یلیصحت تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

دازآ بونج  نارهت  یسدنهم  ینف  دحاو  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

سیورس کین 

نارهت

باسحرز هکس  هرقن و  رهاوج ،  الط ،  یرادباسح  یرازفا  مرن  هورگ 

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

رتنس ایتنش 

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

تفن یسدنهم  یسانشراک 

لاس ۱۳۹۷ یدورو 

یلغش قباوس 

یرتویپماک تامدخ 

نابآ ۱۳۹۶ نیدرورف ۱۳۹۳  -

IT سانشراک

نمهب ۱۳۹۷ زا  یراکمه  زاغآ 

 ، هکبش یاهراک  وئس ،  یعامتجا ،  یاه  هکبش  تیریدم  یکیفارگ ،  روما  یحارط  تیاس ،  تیریدم 

یرادباسح یرازفا ،  تخس  یرازفا و  مرن  تالکشم  یسررب 

تیریدم

نیدرورف ۱۳۹۲ زا  یراکمه  زاغآ 

راکهار هئارا  گنیدنرب ،  تیاس ،  تعرس  شیازفا  وئس ،  یکیفارگ ،  روما  یحارط  تیاس ،  یحارط 

شورف شیازفا  یارب 

وئس سانشراک 

رذآ ۱۴۰۰ دادرم ۱۴۰۰  -

تیاس یلامتحا  تاداریا  عفر  یزاس و  هنیهب  وئس ، 

نابز

یسراف

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

100%100%100%100%



تنیوپرواپ رازفا  مرن 

php نابز

android

network security

network

رتویپماک رازفا  تخس 

یرازفا مرن  روما 

یعامتجا یاه  هکبش 

پاشوتف

Adobe Illustrator

security

wordpress

وئدیو شیاریو  یاه  رازفا  مرن 

یرادباسح

یربیاس تینما 

یرتویپماک یاه  رازفا  مرن 

android و ios رازفا مرن 

رازفا مرن  سیردت 

رازفا تخس  سیردت 

نیگالپ بلاق و  یسراف 

Adobe connect

نیالنآ هرود  یرازگرب 

ینیسح دیعس  دیس  هسسوم :

یسدقم ریما  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

تفایرد تبث و  لابند  هب  امرفراک  تسا و  ارجا  لاح  رد  هژورپ  نیا  رضاح  لاحرد 

یبایرازاب و گنیدنرب ،  هلمج :  زا  هطوبرم  روما  یمامت  نینچمه  تسا  هطوبرم  تاشیامزآ 

دوشیم ماجنا  هدنب  طسوت  هریغ 

queebn.com طبترم :  کنیل 

یقیقع میهاربا  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

radicalfirm.com طبترم :  کنیل 

یراق دمحا  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

طوبرم روما  یناسرزورب و  یزاس ،  هنیهب  ماجنا  یعامتجا ،  یاه  هکبش  تیاس و  تیریدم 

وئس هب 

fa.zarhesab.com طبترم :  کنیل 

داشلد دمحم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

تیاس یلامتحا  تاداریا  عفر  یزاس و  هنیهب  وئس ، 

shantiacenter.com طبترم :  کنیل 

یسیلگنا

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یبرع

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

هتاراک یمزر  هتشر 

نیدرورف ۱۳۹۰

اه هژورپ 

نب ییوک 

دادرخ ۱۳۹۹

لاکیدار یناپمک 

ریت ۱۳۹۹

باسحرز یرازفا  مرن  هورگ 

نمهب ۱۳۹۷

رتنس ایتنش 

دادرم ۱۴۰۰

80%60%100%60%

60%60%60%80%

http://queebn.com/
http://radicalfirm.com/
http://fa.zarhesab.com/
http://shantiacenter.com/


تاراختفا

هقطنم 15 یسیون  گالبو  سرادم  شخب  رواد 

دادرم ۱۳۹۴

هقطنم 15 رد  یسیون  گالبو  لوا  هبتر  بسک 

دادرم ۱۳۹۴

هقطنم 15 رد  یسیون  گالبو  لوا  هبتر  بسک 

دادرم ۱۳۹۵

سرادم رد  یراختفا  تروص  هب  رتویپماک  سیردت 

نابآ ۱۳۹۶

یضایر یبرجت و  مولع  دایپملا 


