
یکشزپ ملپید 
لدعم ۱۷

هسنارفیرذآیسیلگنا

دلوتتیسنج لهاتلاس  یزابرستیعضو  تیعضو 

یکشزپدرجم۱۳۷۶اقآ تیفاعم 

لاغتشا ردتیعضو  راک  یتساوخردهدامآ  قوقح  لقادح 

مدرگیم راک  لابند  هب  متسه و  لیصحت  لاح  یراکرودرد  یلغش  یاه  -تیعقوم

ناریا هاگشناد  یکشزپ  لاس ۵  یوجشناد 

Google AnalyticsKeyword Researchپاشوتف

cPaneljQueryعیرس پات 

نابایخ هدازدمحم  لگ رالاس 
سون همانرب  حارط و 

هرطیق نارهت  ، نارهت ، ناتسا 

 salarkhiabani76@gmail.com
 ۰۹۹۱۲۷۷۶۳۵۶





ها تاعالطا  

یلغش تاعالطا  

یلیصحت تاعالطا  

یجراخ یاه  نابز 

اه تراهم 

زا ۴ e-estekhdam.comهحفص ۱ 
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https://e-estekhdam.com
https://e-estekhdam.com
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یسیلگنا نوتم  تاسبوهمجرت  Adobe Illustratorهعسوت 

WooCommerceSEOتنرتنا

HTMLسرپدروJavaScript

PHPMicrosoft OfficeAdobe After Effects

International Connections

هراتس یام 
یلغش راذگناینبتیعقوم 

راک هب  عورش  ۱۴۰۱/۱خیرات 

یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

اکار هژیوآ  نامراب 
یلغش لماعتیعقوم  ریدم 

راک هب  عورش  ۱۴۰۰/۱خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۴۰۰/۱۲خیرات 

اه تراهم 

یراک قباوس  

زا ۴ e-estekhdam.comهحفص ۲ 

...همادا

https://e-estekhdam.com


کنیل گرب 
یلغش راذگناینبتیعقوم 

راک هب  عورش  ۱۴۰۰/۱خیرات 

یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

یرسنلیرف
یلغش سونتیعقوم  همانرب 

راک هب  عورش  ۱۳۹۳/۱خیرات 

یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

کنیل گرب 
یتنرتنا https://barglink.comسردآ 

نونکاخیرات ات  زا ۱۴۰۰-۱ 

یاهتاحیضوت یگژیو  اب  پارد  دـنا  گرد  تروص  هب  زاس  هحفـص  هارمه  هب  زاـس  هموزر  کـنیل و  هدـننک  هاـتوک  مرفتلپ  تنارف  دـنا و  گـب  هعـسوت ی  یـسون و  هماـنرب  یحارط و 
PHP نابز هب  درف  هب  رصحنم 

هراتس یام 
یتنرتنا https://mysetare.comسردآ 

نونکاخیرات ات  زا ۱۴۰۰-۷ 

.درادنتاحیضوت یناریا  هباشم  هک  شرافس  زا  لبق  تکادورپ  یدنبرکیپ  یارب  نیگال  داجا  تنارف و  هعسوت  یسرپدرو و  یهاگشورف  تاس  یحارط 
یراصحنا یگدنامن  ذخا  میقتسم و  تروص  هب  تالوصحم  تادراو  یارب  یدنله  ربتعم  یناپمک  اب  دادرارق 

اسنم
هدننک اطعا  دروفسکآهسسوم  هاگشناد  هب  هتسباو 

( لارس  ) 30445هرامش

یتنرتنا https://mensa.orgسردآ 

رد ۱-۱۳۹۷خیرات رودص 

اسنمتاحیضوت ناشوهزیت  یللملا  نیب  نمجنا  وضع 

یراک قباوس  

اه هژورپ 

تاراختفا اه ، همانیهاوگ کرادم ، 

زا ۴ e-estekhdam.comهحفص ۳ 

...همادا

https://barglink.com
https://mysetare.com
https://mensa.org
https://e-estekhdam.com


Raven IQ نویر -  شوه  تست 
133 یشوه :  هرهب  هرمن  هغبان -  نومزآ :  هجیتن 

یسانش تیصخش  یاه  تست  

زا ۴ e-estekhdam.comهحفص ۴ 

https://e-estekhdam.com
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