
alihosseinzadeh.ir

زا تیاس  دیدزاب  شیازفا  تیاس ، یزاس  هدایپ  یحارط و 

هبتر شیازفا  وجتسج ، یاهروتوم  یزاس  هنیهب  قیرط 

گنیتکرام لاتیجید  تامدخ  هئارا  تسویپ ، تاملک  رد 

لیمیا یعامتجا ، یاه  هکبش  یاوتحم  دیلوت  و 

و کیفارگ  نشوم  یحارط  زرودا ، لگوگ  گنیتکرام ،

یاراد یعامتجا    یاه  هکبش  یبایرازاب  یتاغیلبت ، یاهرنب 

ود و  شیرتا   MPT زا  SEA و  SEO ربتعم همانیهاوگ 

هنیمز رد  شترا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  همانیهاوگ 

لگوگ   تاغیلبت  گنیتکرام و  لاتیجید 

alihosseinzadeh.755@gmail.com

(+۹۸)۹۳۸۸۵۹۵۵۹۸

۰۲۱۷۷۳۵۶۴۵۷

، هراونشج نابایخ  سراپنارهت ، نارهت ،

، ییابطابط نابایخ  یدهز ، نابایخ 

6 دحاو کولب 3  رذوبا  عمتجم 

رتویپماک یسدنهم  ینادراک 

رازفا مرن  شیارگ :

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

یتلود روپ  یسمش 

۱۳۹۴ - ۱۳۹۲

۱۷.۳۳ لدعم : 

رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

رازفا مرن  شیارگ :

یسمش یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

یتلود روپ 

۱۳۹۶ - ۱۳۹۴

۱۷.۵۵ لدعم : 

رتویپماک یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

رازفا مرن  شیارگ :

مولع و دحاو  دازآ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

دازآ تاقیقحت 

۱۳۹۸ - ۱۳۹۶

۱۶.۲۹ لدعم : 

داتسا

دیهش یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هاگشناد :

روچ یسمش 

دادرخ ۱۳۹۸ رهم ۱۳۹۶  -

سانشراک

رتسگ تمالس  کینامس  یزاسوراد  تکرش  تکرش :

دادرم ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

search engine optimization

MPT هسسوم :

رهم ۱۳۹۸  : خیرات

هداز نیسح  یلع 

وئس سانشراک  بو و  سیون  همانرب 

۱۳۷۵/۲/۲۰ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

تمدخ لاح  رد   : یزابرس تیعضو 

سامت تاعالطا 

نابز

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

اه تراهم 

icdl روتیرتسلیاپاشوتفمیهافم یبودا 

ریمیرپ asp.net mvcwordpressبودا 

ms sql serverتکفارتفا یبودا 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

100%100%80%

80%100%100%

80%40%



ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا

aliihosseinzadeh

Search engine advertising

MPT هسسوم :

نابآ ۱۳۹۸  : خیرات

digital marketing

اجازن اواف  تنواعم  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۴۰۰  : خیرات

Adwords search

اجازن اواف  تنواعم  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هسسوم :

ریت ۱۴۰۰  : خیرات

لائر تکرش  یرادرابنا  هژورپ  یزاس  هدایپ  یحارط و 

نابآ ۱۳۹۷  : خیرات

اسیتام یتنرتنیا  هاگشورف  تیاس  یزاس  هدایپ  یحارط و 

دادرخ ۱۳۹۸  : خیرات

لبام یتنرتنیا  هاگشورف  تیاس  یزاس  هدایپ  یحارط و 

دادرم ۱۳۹۸  : خیرات

اجازن شترا  تاقیقحت  زکرم  یهدنامرف  لرتنک و  هژورپ 

رویرهش ۱۳۹۹  : خیرات

رتسگ تمالس  کینامس  تکرش  تیاس  یزاس  هدایپ  یحارط و 

دادرخ ۱۴۰۰  : خیرات

یعامتجا هکبش 

اه هژورپ 

https://instagram.com/aliihosseinzadeh

