
هقباس اب   (SEO) وئس صصختم  سردم و  ؛  تیاس یحارط  بو و  تحت  یسیون  همانرب  سردم  ؛  یراجت یاه  تیاس  بو  تیریدم  صصختم 

کتسا لوف  سیون  همانرب  ؛)  زدا سکیتیلانآ و   ، رجینم گت   ، لوسنک چرس  لگوگ ( یاهرازبا  ثحابم  رد  گنیتکرام  لاتیجید  سردم  ؛  لاس ییارجا 7 

.بو یوجتسج  یاهروتوم  ثحابم  شزومآ  قیقحت و  هب  دنمقالع  نینچمه  ؛ و  لاس هبرجت 7  اب  تسیفارگ  حارط و  ؛  لاس هبرجت 6  اب   ASP.Net

(SEO) وئس ریدم 

لیابوم 140 یتنرتنیا  هاگشورف 

نارهت

دنفسا ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

(SEO) وئس ریدم  تیاس و  ریدم   ، راذگناینب مه 

ترا نارهت  یتنرتنیا  هاگشورف 

نارهت

زا ۱۳۹۴ یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

گنیتکرام لاتیجید   (SEO)، وئس سردم 

نارهت ینف  عمتجم 

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

(Web Pack) بو تحت  یسیون  همانرب  سردم 

نارهت ینف  عمتجم 

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

وئس سرپدرو و  سردم 

نارهت ینف  عمتجم 

اهدرواتسد فیاظو و 

تیاس راتخاس  یحارط  وئس و  هرواشم 

HidikaHome.com تیاس بو 

نارهت

ید ۱۴۰۰ رهم ۱۴۰۰  -

اهدرواتسد فیاظو و 

ینامز دیعس 
لیابوم 140 یتنرتنیا  هاگشورف  وئس  ریدم 

متولد: ۱۳۶۱/۱۰/۲۵

هموزر هصالخ 

یلغش قباوس 

لاکینکت ینف و  دراوم  یزاس  هنیهب  وئس ، ریدم  ناونع  هب 

دوبن اب  ار  یرایسب  یتخس  دوب و   out source هک تیاس 

یاه میت  یگنهامه  دیبلط ، یم  تشاد  نامزاس  رد  ینف  یورین 

دحاو هلمج  زا  نامزاس  فلتخم  یاهدحاو  اب  تیاس 

، نتشاد تیلاعف  مارگاتسنیا  رد  رتشیب  هک  یا  هناسردنچ 

هنیهب لوادتم و  تالاوس  لرتنک  یارب   CRM میت اب  یگنهامه 

تالاقم یزاس  هنیهب  .نایرتشم  اب  یمومع  طباور  ندرک 

یارب دمآرد  رپ  یساسا و  یدیلک  تاملک  قیقحت  یمیدق و 

تالوصحم تاملک  رتشیب  رد  وئس  رتالاب  بتارم  هب  ندیسر 

.رگید یدراوم  رایسب  لاتیجید و 

، گنیتکرام لاتیجید  صصختم  سیون ، همانرب  تیاس ، حارط 

ترا نارهت   ) تیاس بو  یدربهار  یژتارتسا  وئس و  صصختم 

یاه متسیس  یارجا  هرواشم و  شورف ، نیمات ، هنیمز  رد 

(. دراد تیلاعف  تردق  قرب و  یتعنص 

سردم و  لاکینکت و )...  جیپ ، نآ  جیپ ، فا   ) وئس هرود  سردم 

گت لوسنک ، لگوگ   ) لگوگ یاهرازبا  گنیتکرام  لاتیجید 

، ییاوتحم یبایرازاب  و  زدا ) لگوگ  سکیتیلانآ و  لگوگ  رجینم ،

ینامزاس نورب  تروص  هب  نینچمه  نارهت و  ینف  عمتجم  رد 

.ناملآ تنوارآ  هسسوم  لسناریا و  رد 

سورد لماش  کپ ، بو  یحارط  هرود  سردم 

JQuery, JavaSrcipt, Bootstrap, CSS,

رد هرود  نینچمه  . HTML

.تسا هدش  سیردت  تراهم  شناد و  یناهج  هدکهد  هسسوم 

رد نینچمه  .وئس  سرپدرو و  اب  تیاس  یحارط  هرود  سردم 

یتعنص تیریدم  نامزاس  رظن  ریز  یجان  یللملا  نیب  هسسوم 

.ما هتشاد  سیردت  زین 
تیاس بو  تخاس  یحارط و  یدربهار  لوصا  وئس و  هرواشم 

مزاول دیلوت  هنیمز  رد  اکیدیه  تکرش   ) گولاتاگ یراجت 

(. دراد تیلاعف  هناخزپشآ 

mailto:zamani@live.com
http://www.gabin.ir/SaeedZamani


تیاسبو یحارط  یژتارتسا  وئس و  دشرا  سانشراک 

arzdigital.me تیاس بو 

نارهت

نمهب ۱۴۰۰ ریت ۱۴۰۰  -

اهدرواتسد فیاظو و 

گنیتکرام رواشم  وئس و  سانشراک 

الاک ونیبماب  یتنرتنیا  هاگشورف 

نارهت

دنفسا ۱۳۹۹ -  ۱۳۹۵

اهدرواتسد فیاظو و 

تیاس یحارط  رواشم 

تلاوید ناریا  یتنرتنیا  هاگشورف 

نارهت

تشهبیدرا ۱۳۹۶ رویرهش ۱۳۹۵  -

اهدرواتسد فیاظو و 

Backend سیون همانرب 

جوم ناروآون  تکرش 

نارهت

دنفسا ۱۳۸۶ نیدرورف ۱۳۸۶  -

اهدرواتسد فیاظو و 

تسیفارگ حارط و 

امن زلف  پاچ  کیفارگ  تکرش 

نارهت

دنفسا ۱۳۸۴ ریت ۱۳۸۴  -

اهدرواتسد فیاظو و 

تسیفارگ حارط و 

رهم ناریا  نابز  هسسوم 

نارهت

ریت ۱۳۸۴ دادرخ ۱۳۸۳  -

اهدرواتسد فیاظو و 

(SEO) وئس Google Analyticsثحابم 

Google Web ConsoleGoogle Tag Manager

وئس یاهرازبا  اه و  تیاس  بو  اب  Google Adsییانشآ 

گنیتکرام لاتیجید  Screaming Frogثحابم 

#C یسیون همانرب  Microsoft SQL Serverنابز 

Asp.Net CoreClean Architecture

وارد لروک  HTML, CSS, Bootstrap, JQueryپاشوتف و 

سرپدرو تیاس  یحارط 

هئارا زا  یلام  دمآرد  قیرط  زا  کنیتکرام  وئس و  هرواشم 

رازه ات 30  نیبام 15  دیدزاب  حطس  اقترا  یکیلک و  تاغیلبت 

رد یم  تاد  لاتیجیدزرا  تیاس  بو   ) زور رد  یدورو  ربراک  رفن 

(. دراد تیلاعف  لاتیجیدزرا  تامدخ  هئارا  هنیمز 

بو یژتارتسا  هرواشم  اوتحم و  دیلوت  رواشم  وئس ، ریدم 

یتنرتنیا هاگشورف   ) یربراک طساو  یحارط  هلمج  زا  تیاس 

کی هجرد  درادناتسا و  مزاول  شورف  هنیمز  رد  الاک  ونیبماب 

(. دراد تیلاعف  نارهت  راهب  نابایخ  رد  ینومسیس 

تیاس بو  دنرب  وگول و  یحارط  تیاس و  بو  یحارط  رواشم 

تالآرازبا شورف  هنیمز  رد  تلاوید  ناریا  یتنرتنیا  هاگشورف  )

(. دراد تیلاعف  نارهت  هپس  نابایخ  رد  یتعنص 

ماجنا ینامزاس و  نورد  یاه  تیاس  بو  یسیون  همانرب 

ناروآون تکرش   ) اناد یرازفا  مرن  هورگ  یتیاس  بو  یاهژورپ 

میس و یب  تازیهجت  ریمعت  دیلوت و  هنیمز  رد  نیا  جوم 

(. تسا هدوب  لاعف  یتارباخم 

قرو و تروص  هب  عیانص  امنهار  یاه  کالپ  پاچ  یحارط و 

پاشوتف لروک و  رازفا  مرن  اب  یتعنص  تالوصحم  یوررب  یا  هلژ 

یتاغیلبت و یاهرنب  یشزومآ ، یاه  سبالیس  یکیفارگ  حارط 

New Born رازفا مرن  ییارجا  میت  یشزومآ  ریواصت 

English

اه تراهم 



رتویپماک یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

رازفا مرن   : شیارگ

رظن ریز  یناشاک ، دیشمج  نیدلا  ثایغ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

یعافتناریغ فیرش  دیتاسا 

۱۳۹۹ - ۱۳۹۶

رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

بو تحت  یسیون  همانرب   : شیارگ

یدربراک یملع  ناریا  کیتامروفنا  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۳۹۶ - ۱۳۹۳

یرتویپماک یاه  هکبش  یا  هفرح  یسدنهم  ینادراک 

هدرتسگ یاه  هکبش  تنرتنیا و   : شیارگ

یدربراک یملع  ناریا  کیتامروفنا  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۳۹۳ - ۱۳۹۱

MCSD.Net تفاسورکیام تکرش  رازفا  مرن  هعسوت  تیریدم  همانیهاوگ 

تفاسورکیام  : هسسوم

تشهبیدرا ۱۳۸۵

MCP و MCAD.Net یسیون همانرب  هعسوت  همانیهاوگ 

تفاسورکیام  : هسسوم

تشهبیدرا ۱۳۸۵

یناریا بو  یوجتسج  روتوم  یارب  بو  هدنزخ  تخاس  یحارط و 

تکاد ناریا   : رشان

رویرهش ۱۳۹۹

ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ef321eaf37501af882a019d427c51bc2 طبترم :  کنیل 

هنایمرواخ و هقطنم   ACM قبسا سیئر  یسدق  دمحم  روسفورپ  بانج  امنهار  داتسا  تمدخ   ، دشرا یسانشراک  عطقم  همان  نایاپ  هژورپ  ناونع 

.تسا هدش  ماجنا  فیرش  یتعنص  هاگشناد  مامت  داتسا 

ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یسیلگنا

یلیصحت قباوس 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تاقیقحت

نابز
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