
داژن مرخ  یدهم  دمحم 
زردکسراپ رد  یراکرود  یرسنلیرف 

انیس یلعو  عانص  یسدنهم  یسانشراک 

یدرف تاصخشم 

لاس  21 : نس

درم : تیسنج

نارهت : تنوکس لحم  رهش 

درجم : لهات تیعضو 

یلیصحت تیفاعم  : یزابرس تمدخ 

سامت تاعالطا 

02166692333 : نفلت

09100333494 : لابوم

: لیمیا

دابآرهم نارهت -  : تنوکس لحم 

هحفص کنیل  : ندکنیل

یراک هقباس  قوقح و 

لاس  ۱.۵ : یراک هقباس  نازیم 

ناموت نویلیم   12  - 16 : قوقح

راک هنومن 

 https://wpoptimize.ir/داژن - مرخ - یدهم - دمحم …

www.jobvision.ir

: هموزر یناسر  ندرورف 1401زور   18
: یرراک JV-73616897هسانش 

یلغش قباوس 

یلیصحت قباوس 

یجراخ یاه  نابز

طسوتم  | یسیلگنا 
 

یردام نابز  دح  رد   | یسراف 

اهرازفا مرن 

هتفرشی  |  Microsoft Powerpoint
 

هتفرشی  |  Html & CSS
 

هتفرشی  |  Google Search Console

طسوتم  |  Adobe Photoshop
 

هتفرشی  |  Wordpress
 

هتفرشی  |  PHP
 

هتفرشی  |  Microsoft Word

طسوتم  |  Microsoft Excel
 

طسوتم  |  Microsoft Access
 

طسوتم  |  JQuery
 

طسوتم  |  JavaScript

طسوتم  |  Sql Server
 

طسوتم  |  Rest API
 

طسوتم  |  ++ Notepad
 

طسوتم  |  Microsoft Visual Studio

یتامدقم  |  Linux
 

یتامدقم  |  Google Tag Manager
 

یتامدقم  |  ++ C
 

طسوتم  |  Windows Server

یتامدقم  |  Microsoft Outlook
 

یتامدقم  |  Microsoft One Note
 

یتامدقم  |  MathType

یتامدقم  |  Python
 

یتامدقم  |  MySql
 

یتامدقم  |  Microsoft Visio
 

یتامدقم  |  Microsoft Project

یلیمکت یاه  تراهم

تیاس یزاس  هنیهب  وئس و 
 

(SEO  ) وئس
 

یسیون همانر 
 

بو هعسوت 
 

سردرو اب  تیاس  یحارط 
 

تیاس یحارط 

Woocommerce
 

Wordpress
 

php
 

سردرو یسیون  نیگالپ 
 

وئس گنیتکرام و  لاتیجید 

نم ی  هرابرد

( هام لاس و 4  نونک (1  ات  ید 1399  یراکرود یرسنلیرف 
نارهتزردکسراپ نارا - 

لاس کی  یط  قفوم  هژور  یالاب 150 
رتر یرجم  وضع 150  و 

لیصحت - 1398 لاح  رد  عانص یسدنهم  یسانشراک - 
انیس یلعو 

بیع لوارال ،  ، php تپرکـسا یـسردرو و  تیاس  بو  یحارط  هنیمز  رد  یراک  هقباس  لاس  اب 4 + متـسه ، داژن  مرخ  یدهم  دمحم  مالس ؛  اب 
تمدخ یا  هفرح  الماک  تروصب  رز  تامدخ  مارتحا  اب  .هنکیم  یفرعم  نوتهب  دیسرپ  لگوگ  زا  ونم   whm هب لماک  طلست  یزاس ،  هنیهب  یبای ، 

سردرو بلاق  هنوزفا و  یا  هفرح  لماک و  زاموتساک  سردرو  یصاصتخا  بلاق  یسیوندک  سردرو  تیاس  بو  یحارط  دنوش : یم  هئارا  امش 
وئـس تامدـخ  ماجنا  هنوزفا  یحارط   php تپرکسا یزاس  یـصخش   html بلاق یحارط  یـسردرو  تیاـس  تعرـس  شیازفا  یزاـس و  هنیهب 

رورس یدنبرکی 

tel:09100333494
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