
لصا هرابج  نسحم 
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یعامتجا

۱۳۵۷/۱۰/۲۱ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

mohsen7957@gmail.com 

(+۹۸)۹۱۲۰۷۶۶۵۱۸ 

۰۲۱۷۶۲۴۶۷۲۶ 
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سامت تاعالطا 

اه تراهم 

لرک یکیفارگ  سرپدروهمانرب  اب  تیاس  یحارط 

وئس تیاس و  یحارط  هکبش ، ثحابم  شزومآ 

(seo وئس (  وئسثحابم  میهافم 

بو تحت  اوتحم  سرپدرودیلوت  صصختم 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا









نابز









یعامتجا یاه  هکبش  صصختم  کیمداکآ و  تروصب  وئس  یبرجت و  تروصب  تیاس  حارط 

مارگاتسنیا اصوصخم 

هکبش تیریدم  شیارگ :

یداک هاگشناد : / هسسوم

A لدعم : 

تاعالطا یروانف  یسدنهم  یسانشراک 

۱۳۷۹ - ۱۳۷۵

یتلود یا  هنماخ  ماما  هسردم : / هسسوم

14 لدعم : 

یسراف تایبدا  نابز و  ملپید 

اهدرواتسد فیاظو و 

ریدم

نیدرورف ۱۳۹۴ زا  یراکمه  زاغآ 

ناریا یلم  یزرواشک  هاگشناد  تیاسبو  داجیا 

ناریا یزرواشک  هدکشناد  تیاس  وئس 

زربلا ریواپورتکلا  تکرش  تیاس  وئس  تیاس و  داجیا 

ینیمخ ماما  ردنب  تیاس  وئس 

متسیس ناهرب  تکرش  تیاس  وئس  تیاس و  یحارط 

زیلوش تکرش  تیاس  وئس  تیاس و  یحارط 

اهدرواتسد فیاظو و 

رواشم

زیلوش تکرش  لاتیجید  یبایرازاب  روما  رواشم 

ناروانف تکرش  لاتیجید  رواشم 

ادرف طابترا  تکرش  لاتیجید  رواشم 

نارکم تکرش  لاتیجید  رواشم 

ریواپ ورتکلا  تکرش  لاتیجید  یبایرازاب  روما  رواشم 

اهدرواتسد فیاظو و 

سردم

نارهت وئس  هفاک  رد  وئس  سیردت 

یعامتجا یاه  هکبش  لوصا  سیردت 

مارگاتسنیا رد  اوتحم  دیلوت  سیردت 

بونج زیختفن  قطانم  نیبروت  تکرش  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

دحاو لوئسم 

۱۳۹۴ - ۱۳۹۰

بونج نیبروت  تکرش  هزیناکم  تامدخ  هاگراک  دحاو  لوئسم 

بونج نیبروت  تکرش  رازفا  تخس  دحاو  لوئسم 

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 



یعامتجا هکبش 

mjpt1

mjpt11

mjpt1

mohsen_seo

mjpt1

یتیس ینیم  هقطنم  ود  کی و  زاف  هاگراک :

اهدرواتسد فیاظو و 

هژورپ ریدم 

۱۳۸۱ - ۱۳۸۰

تنرتنیا هب  ینوکسم  لزنم  دحاو  زا 800  شیب  لاصتا 

عناص چیرک  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

لماع ریدم 

۱۳۷۹ - ۱۳۷۶

زاگ تفن و  هنیمز  رد  فلتخم  یاه  هژورپ  ماجنا 

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هاگشناد :

دحاو لوئسم 

۱۳۹۰ - ۱۳۸۷

ژات یسدنهم  ینف  تکرش :

دحاو لوئسم 

۱۳۸۷ - ۱۳۸۵

نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  لغاشم  عیانص و  یهدناماس  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

دحاو لوئسم 

۱۳۸۴ - ۱۳۸۰

نآ زکارم  یهدناماس و  تکرش  نیب  سلرپیپ  متسیس  داجیا 

یداک هسسوم :

+Inet

۱۳۷۹ : خیرات

یتعنص تیریدم  نامزاس  هسسوم :

سرپدرو صصختم 

۱۳۹۰ : خیرات

یتنرتنیا رشان :

میشاب دوخ  راکوئس  هلاقم :  ناونع 

۱۳۹۸ : خیرات

ایبنالا متاخ  هاگرارق  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

تنرتنیا یناهج  هکبش  هب  نارهت  یتیس  ینیم  رد  عقاو  ینوکسم  دحاو  زا 800  شیب  لاصتا  تاحیضوت :

یزکرم تروصب 

ینوکسم لزانم  یارب  یزکرم  تنرتنیا  هژورپ :  ناونع 

۱۳۸۶ : خیرات

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تاقیقحت

اه هژورپ 

https://linkedin.com/in/mjpt1
https://twitter.com/mjpt11
https://facebook.com/mjpt1
https://instagram.com/mohsen_seo
https://t.me/mjpt1


رتویپماک هکبش  تیاس  دید  زا  رترب  راک  وئس 

۱۳۹۶ : خیرات

مدرگب مان  اب  روشک  یاهناروتسر  یفرعم  هناماس  نیلوا  حارط 

تاراختفا


