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  درباره من:

حضور دارم ، در  SEOبطور مستمر و تخصصی در حوزه دیجیتال مارکتینگ و  که سال است 10مدت بیش از 
Techniاین مدت با شرکت ها و برندهای معتبری در بخش های ، دیجیتال مارکتینگ ،  cal  SEO  مدیریت محتوا ،

و کمپین های اینترنتی همکاری نموده ام ، با توجه به تسلط به به بخش برنامه نویسی و راه اندازی وب 
، خود نسبت به پیاده (wordpressهای آماده مانند  CMSو یا  phpبرپایه زبان ) و مدیریت آنها سایت های اینترنتی 

on-siبه صورت )  SEOسازی فرایندهای فنی  te  و(off-si te  .بنده الگوی در پروژه ها اقدام می نمایمProduct 
Owner   فرایندSEO   .را در تعدادی از پروژه های مختلف پیاده سازی و مدیریت نموده ام 

 

 :مارکتینگتجارب دیجیتال 
 

 گروه شرکت های طرفه نگار  
 تاکنون 1395وب سایت های زیرمجموعه  از سال  SEOمدیریت و آموزش و نگهداری بخش 

torfehnegar.com 
spad.i r 

rahinbesun.i r 
 شرکت مهندسی نرم افزار هلو 

 تاکنون  1397 سال و دیجیتال مارکتینگ وب سایت و ابزارهای زیر مجموعه از SEOمدیریت بخش 
hol oo.co.i r 
myhol oo.com 

hol oostore.com 
  شرکتVCG 

 تاکنون 1399از سال  و دیجیتال مارکتینگ SEOمشاور 
vcreati veg.com 

 آلبرتیکا فروشگاه اینترنتی  
 تاکنون  1398از سال  SEOمدیریت بخش دیجیتال مارکتینگ و 

alberti ka.com 
 
 



  شرکت داتیس 
 نتاکنو 1399وب سایت از سال  SEOمشاور دیجیتال مارکتینگ و 

dateesco.com 
  وب سایتCarmel i to 

 1400از سال   وب سایت SEOمشاور دیجیتال مارکتینگ و 
carmel i to.i r 

 
 

 تجارب آموزشی: 

  موسسه موج سوم و ... شرکتهای پارس کوشا توان ، طرفه نگار برگزاری دوره های آموزشی در ،  
SEO Off-siدوره  te 
Techniدوره  cal  SEO 
 Gray Hat SEOدوره 
 Eshop SEO ویژه دوره

 
 برگزاری دوره آموزشی در موسسه موج سوم 

 دوره مبانی دیجیتال مارکتینگ 
  آموزش مدیریت شبکه های اجتماعی

 

 فنی:  و توانایی های بتجار 

  و دیجیتال مارکتینگSEO 
Digi)  طراحی و تدوین نقشه راه و پلن دیجیتال مارکتینگ مسلط به  tal  marketing plan) 

 مسلط به تدوین و اجرای کمپین های تبلیغاتی دیجیتال 
 مسلط به یکپارچه سازی استراتژی ارتباطات شبکه های اجتماعی و وب سایت 

SEO on-siمسلط به  te 
SEO off-siمسلط به  te 

 وژه های دیجیتال مارکتینگدر پر  SEMمسلط به مفاهیم 
Media Plو پیاده سازی  مسلط به طراحی  anning  برای شبکه های اجتماعی 

 
  ابزارهای فنی دیجیتال مارکتینگ وSEO 

Googl e Anal yti c 
Googl e search console 
Googl e Keyword Pl anner 



Ahref 
Screaming frog 
Matamo Anal yti c 

Yoast 
Moz 

Schema Tool s 
Rank Math 

 
 

  ابزارهای تجربه کاربریUI/UX 
Hotjمسلط به  ar  و تحلیل های فنی 

 UI/UXو تحلیل های مرتبط با در وب سایت ها  SmartLookکاربری 
Chrome DevTool s 

Googl e’ s Mobi l e-Fri endl y 
 

 تجارب تحصیلی  
 کارشناسی فن آوری اطالعات ، گرایش تجارت الکترونیک 

 فوق دیپلم اینترنت و شبکه گسترده 
 


