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نیمه یارب  ، متسه تیریدم  قشاع 

متفر رتویپماک  یسدنهم  زا  مه 

یروانف هب  مدناوخ ، تیریدم 

زا یبیکرت  اما  مراد  هقالع  تاعالطا 

هاگشناد رد  مراد ، تسود  ار  ود  نیا 

مدناوخ یم  تیریدم  هتشر  هک  ینامز 

هک دوب  مراختفا  ثعاب  مدش ، لوا  رفن 

دوب ما  یلصا  هقالع  هک  یا  هتشر  رد 

مدناوخ سرد 

WORDPRESS SEO60%

BPMN60%

متسیس زیلانآ  %60یحارط و 

ینامزاس یزیر  %60همانرب 

هژورپ %40تیریدم 

DIGITAL MARKETING40%

WooCommerce60%

%40پاشوتف

jQuery20%

javaScript40%

PSD TO HTML580%

CSS 360%

Html 580%

Wordpress80%

کیزیف یضایر و  ملپید 

دنرز یرفعج  داتسا  یتلود  هنومن  هسردم : / هسسوم

۱۳۹۱ - ۱۳۸۸

رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

رازفا مرن  شیارگ 

ناجنسفر جع )  ) رصعیلو هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

یناگرزاب تیریدم  یسانشراک 

یناگرزاب شیارگ 

نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۷ - ۱۳۹۴

بو حارط 

لاغتشا دوخ 

ریت ۱۳۹۶ نیدرورف ۱۳۹۴  -

بو یحارط  میت  ریدم 

سولرپسا شنایار  ارف  تکرش :

رویرهش ۱۳۹۶ ریت ۱۳۹۶  -

لماع ریدم  رواشم 

سولرپسا امه  شنایار  ارف  تکرش :

نمهب ۱۳۹۶ رویرهش ۱۳۹۶  -

هعسوت قیقحت و  ریدم 

سولرپسا امه  شنایار  ارف  تکرش :

نمهب ۱۳۹۷ زا  یراکمه  زاغآ 

کیتامروفنا زومآراک 

هافر یا  هریجنز  یاه  هاگشورف  تکرش :

رویرهش ۱۳۹۶ ریت ۱۳۹۶  -

داژن یمیهاربا  رتکد  تیاس  بو  یحارط  هژورپ : ناونع 

داژن یمیهاربا  یدهم  رتکد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

رذآ ۱۳۹۴

تنرتنیا یاضف  رد  روضح  تهج  دنتسه و  داصتقا  تیریدم و  هدکشناد  داتسا  داژن  یمیهاربا  رتکد  تاحیضوت :

نآ یاوتحم  سرپدرو  اب  و  هدش  یحارط  یصاصتخا  ناشیا  هژورپ  دنتشاد ، زاین  یصخش  تیاس  بو  کی  هب 

.ددرگ یم  تیریدم 

اهُس تکرش  اتسیا  تیاس  بو  هب   PSD بلاق لیدبت  هژورپ : ناونع 

نایچزادگ یاقآ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

رویرهش ۱۳۹۶

ناشیا هب  نآ  ( HTML هخسن  ) اتسیا بلاق  و  دیدرگ  هئارا  امرفراک  فرط  زا  هژورپ  نیا   PSD بلاق تاحیضوت :

.دیدرگ لیوحت 

سرگنل اتسیا  تیاس  بو  هب   PSD بلاق لیدبت  هژورپ : ناونع 

هداز اضر  یاقآ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نیدرورف ۱۳۹۶

ناشیا هب  نآ  ( HTML هخسن  ) اتسیا بلاق  و  دیدرگ  هئارا  امرفراک  فرط  زا  هژورپ  نیا   PSD بلاق تاحیضوت :

نم هرابرد 

اه تراهم 

نابز

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

اه هژورپ 



ندناوخ     تراهم 

نتشون     تراهم 

ندرک تبحص      تراهم 

نداد شوگ      تراهم 

ندناوخ     تراهم 

نتشون     تراهم 

ندرک تبحص      تراهم 

نداد شوگ      تراهم 

یسیلگنا

یبرع

یسانشراک یدورو  لوا  رفن 

ریت ۱۳۹۷ یناگرزاب  تیریدم 

.دیدرگ لیوحت 

یتیریدم متسیس  زیلانآ  یحارط و  هژورپ : ناونع 

سولرپسا تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

تشهبیدرا ۱۳۹۷

نیودت تهج  مزال  یاهلمعلاروتسد  و  تفرگ  رارق  یسررب  دروم  تکرش  یلعف  تیریدم  متسیس  تاحیضوت :

مزال یاهمرف  سپس  دیدرگ ، زاغآ   BPMN درادناتسا اب  قباطم  اهدنیآرف  نیودت  نآ  زا  سپ  و  دندیدرگ  صخشم 

تکرش تیریدم  هب  بیوصت  تهج  یزاس  هدامآ  زا  سپ  دنتفرگ و  رارق  لمعلاروتسد  رد  اهدنیآرف  هارمه  نیودت و 

.دندش غالبا  تکرش  لک  هب  ارجا  یارب  دندیدرگ و  بیوصت  هئارا و 

یتاعالطا متسیس  یحارط  زیلانآ و  هژورپ : ناونع 

سولرپسا تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

تشهبیدرا ۱۳۹۷

هدایپ تهج  یداهنشیپ  یاه  متسیس  نآ  زا  سپ  دیدرگ ، صخشم  تکرش  یتاعالطا  راتخاس  ادتبا  تاحیضوت :

مرفتلپ یمامت  یارب  دوب و  ناگیار  نآ  تاناکما  یخرب  هکنیا  لیلد  هب  ولرت  اهنآ  نیب  زا  هک  دندیدرگ  صخشم  یزاس 

هدافتسا هویش  یتاسلج  یط  نآ  زا  سپ  داجیا و  اجنآ  رد  یتاعالطا  راتخاس  هک  دیدرگ  باختنا  تشاد  رازفا  مرن  اه 

.دش هداد  شزومآ  تکرش  لنسرپ  هب  متسیس  نیا  زا 

ناگرهم یزاس  تنیباک  تیاس  بو  یحارط  هژورپ : ناونع 

یقلاخ یاقآ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ریت ۱۳۹۵

هک دشاب  یم  تنیباک  عاونا  تخاس  یحارط و  هزوح  رد  لاعف  هزاغم  هاگراک و  کی  بحاص  یقلاخ  یاقآ  تاحیضوت :

هدش و یحارط  یصاصتخا  ناشیا  هژورپ  دنتشاد ، دوخ  تالوصحم  اهراک و  یفرعم  تهج  تیاس  بو  کی  هب  زاین 

.دریگ یم  ماجنا  سرپدرو  اب  نآ  یاوتحم  تیریدم 

داتسا هفاک  تیاس  بو  هژورپ : ناونع 

داتسا هفاک  یشزومآ  هورگ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ریت ۱۳۹۷

یریگ میمصت  راک  ماجنا  هویش  دروم  رد  سپس  دش و  یسررب  ماک  تاد  داتسا  هفاک  یلعف  تیاس  بو  تاحیضوت :

رب دش و  یزاس  هدایپ  حرط  نآ  زا  سپ  دیدرگ ، دییات  میسرت و  ذغاک  یور  رب  هیلوا  حرط  سپس  دش و  ماجنا  مزال 

.دیدرگ ماجنا  سرماکوو  اب  نآ  یدمآرد  تمسق  دش و  هدامآ  تیاس  بو  سرپدرو  هیاپ 

نارگ هتخیر  یفنص  نمجنا  اتسیا  تیاس  بو  هب   PSD بلاق لیدبت  هژورپ : ناونع 

نایچزادگ یاقآ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دادرم ۱۳۹۶

ناشیا هب  نآ  ( HTML هخسن  ) اتسیا بلاق  و  دیدرگ  هئارا  امرفراک  فرط  زا  هژورپ  نیا   PSD بلاق تاحیضوت :

.دیدرگ لیوحت 

ویتوموکول تیاس  بو  یحارط  هژورپ : ناونع 

یقلاخ یاقآ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دادرم ۱۳۹۵

ار اهنآ  عاونا  دنسیونب ، اهویتوموکول  دروم  رد  هک  دنتشاد  زاین  تیاس  بو  کی  یقلاخ  یاقآ  تسود  تاحیضوت :

میسرت ذغاک  یور  ناشیا  یصاصتخا  حرط  نیاربانب  دنریگب ، رظن  رد  ییاهتیلباق  اهنآ  دیرخ  دروم  رد  دننک و  یفرعم 

.دیدرگ یزاس  هدایپ  سرپدرو  یاپرب  یحارط و  یصاصتخا  بلاق  نآ  زا  سپ  دش و 

تاراختفا


