
یدواد نسحمریما 

وئس رواشم  صصختم و 

(+۹۸)۹۱۲۶۴۱۳۶۴۴ : لیابوم  amirmohsen.davodi@gmai l .com : لیمیا

www.amirmohsen.i r : تیاس بو   ۰۹۰۲۱۱۱۸۵۲۲ : نفلت

نارهت  : سردآ

۱۳۷۲/۱۰/۱۵ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

یلیصحت تیفاعم   : یزابرس تیعضو 



بو یزاس  هنیهب  یزادنا و  هار  هنیمز  رد  هقباس  لاس  زا 5  شیب  اب  راکوئس  تیاس و  حارط 

...و الموج  سرپدرو و  زا  معا  فلتخم  یاوتحم  تیریدم  یاه  متسیس  قیرط  زا  اه  تیاس 



دنرفا یزاجم  تراجت  رصع  تکرش  تکرش :

نابآ ۱۳۹۷ ریت ۱۳۹۱  -

اهدرواتسد فیاظو و 

( رسنلیرف ) رسنلیرف

ید ۱۳۹۰ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 



یبایرازاب شیارگ :

یعافتناریغ یزار  یفوص  هاگشناد : / هسسوم

لاس ۱۳۹۸ یدورو 

یناگرزاب تیریدم  شیارگ :

یعافتناریغ یزار  یفوص  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۷ - ۱۳۹۳

۱۶:۱۰ لدعم : 

یبرجت شیارگ :

یعافتناریغ یمزراوخ  هسردم : / هسسوم

نم هرابرد 

یلغش قباوس 

راکوئس تیاسبو و  حارط 

رد لاتیجید  یاه  هناسر  هاگشیامن  موس  ماقم 

تکرش میت  هارمه  هب  یروآون  یروانف و  شخب 

دنرفا یزاجم  تراجت  رصع 

میت هارمه  هب  لمع  ات  ملع  هراونشج  لوا  ماقم 

دنرفا یزاجم  تراجت  رصع  تکرش 

یاه تیاس  بو  عاونا  وئس  یحارط و 
 ... یهاگشورف و یصخش و  یتکرش و 

یاه تیاسبو  فلتخم  عاونا  وئس  یحارط و 

...و یهاگشورف  یتکرش و  یصخش و 

یلیصحت قباوس 

یناگرزاب تیریدم  دشرا  یناگرزابیسانشراک  تیریدم  یسانشراک 

یبرجت ملپید 









فیرش هاگشناد  کتیال  هسسوم :

ریت ۱۳۹۷  : خیرات

سراپ یاه  شزومآ  هسسوم :

۱۳۹۵ : خیرات



دادرم ۱۳۹۸  : خیرات

تیاس بو  یسیلگنا  هخسن  لاس 1398  رد  لاس 1395  رد  سروباتید  تیاس  بو  یحارط  زا  سپ 

.دیدرگ یزادنا  هار  یحارط و  سروباتید 

www.dtbourse.ir/en هطوبرم :  کنیل 

اه تراهم 

تیاس اوتحمیحارط  پاشوتفدیلوت 

SEODigital Marketinggoogle adwords

سرپدرو

نابز

یسیلگنا
ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یناجیابرذآ یکرت 
ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یلوبناتسا یکرت 
ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

(SEO  ) تیاس یزاس  هنیهب 

کینورتکلا تراجت 

اه هژورپ 

یسیلگنا نابز  هب  سروباتید  تیاس  بو  یحارط 

http://www.dtbourse.ir/en


یگدنز ینشور  هیریخ  هسسوم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

رویرهش ۱۳۹۷  : خیرات

یاوتحم تیریدم  متسیس  زا  هدافتسا  اب  یگدنز  ینشور  هیریخ  هسسوم  تیاس  بو  یحارط 

سرپدرو

www.lightofthelife.com هطوبرم :  کنیل 

داگراساپ کالما  نیرواشم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ریت ۱۳۹۷  : خیرات

ناسیون همانرب  هارمه  هب  هک  کلم  هژورپ 30  IOS دیوردنا و یاه  نشیکیلپا  تیاس و  بو  یحارط 

نیا اب  دشاب  یم  راوید  نشیکیلپا  تیاس و  بو  دننامه  هژورپ  نیا  هک  تفرگ  ماجنا   IOS دیوردنا و

.تسا تیلاعف  هب  لوغشم  کالما  هنیمز  رد  یصصخت  تروص  هب  هک  توافت 

www.30melk.ir هطوبرم :  کنیل 

زارآ یزاسرهاوج  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

رذآ ۱۳۹۶  : خیرات

زا نینچمه  سرپدرو و  یاوتحم  تیریدم  متسیس  زا  هدافتسا  اب  رهاوج  زارآ  تیاس  بو  یحارط 

رتشگنا قیقع و  رتشگنا  رجش و  رتشگنا  تاملک  رد  تیاس  بو  نیا  وئس  هژورپ  رویرهش 1398  خیرات 

هدیسر لگوگ  لوا  هحفص  هب  هام  زا 1  رتمک  رد  رجش  رتشگنا  هک  تسا  هدش  عورش  هزوریف و ... 

.دنشاب یم  لگوگ  رد  هاگیاج  یاقترا  لاح  رد  تاملک  یقبام  تسا و 

www.arazjavaher.com هطوبرم :  کنیل 

یقداص یزرواشک  هسسوم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نابآ ۱۳۹۴  : خیرات

متسیس زا  هدافتسا  اب  یقداص  یزرواشک  هسسوم  یتکرش  کیمانیاد  تیاس  بو  وئس  یحارط و 

تسیل نایار و  پمپ  یزرواشک و  پمپ  تاملک  رد  تیاسبو  وئس  سرپدرو و  یاوتحم  تیریدم 

 ... نایار و پمپ  تمیق 

www.rayanpump.ir هطوبرم :  کنیل 

یرون یلع  رتکد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نمهب ۱۳۹۵  : خیرات

و یسروب " یاه  هداد   " تاملک رد  تیاس  بو  وئس  نینچمه  و  سروباتید  تیاس  بو  یحارط 

.دنشاب یم  لگوگ  کنیل 1  رد  بیرق  هب  رثکا  هک  و ...  گناژ " همانشسرپ  "

www.dtbourse.ir هطوبرم :  کنیل 

یگدنز ینشور  هیریخ  هسسوم  تیاس  بو  یحارط 

کلم هژورپ 30  IOS دیوردنا و یاه  نشیکیلپا  تیاس و  بو  یحارط 

رهاوجزارآ تیاس  بو  وئس  یحارط و 

نایار پمپ  دیدج  تیاس  بو  وئس  یحارط و 

سروباتید تیاس  بو  وئس  یحارط و 

http://www.lightofthelife.com/
http://www.30melk.ir/
http://www.arazjavaher.com/
http://www.rayanpump.ir/
http://www.dtbourse.ir/


دنرفا یزاجم  تراجت  رصع  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

تشهبیدرا ۱۳۹۳  : خیرات

تراجت رصع  تکرش  میت  هارمه  هب  پاسید  یربخ  لاتروپ  تیاس  بو  یسیون  همانرب  یحارط و 

دنرفا یزاجم 

www.disap.ir هطوبرم :  کنیل 

زاوها یفارص  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دنفسا ۱۳۹۳  : خیرات

سرپدرو یاوتحم  تیریدم  متسیس  زا  هدافتسا  اب  زاوها  یفارص  تیاس  بو  یحارط 

www.sarafi-ahvaz.com هطوبرم :  کنیل 

یقداص یزرواشک  هسسوم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

دادرخ ۱۳۹۲  : خیرات

یقداص یزرواشک  هسسوم  هب  قلعتم  نایار  پمپ  کیتاتسا  یتکرش  تیاس  بو  یحارط 

www.rayanpump.ir/fa هطوبرم :  کنیل 



دادرم ۱۳۹۳  : خیرات



amdavodiamdavodiamdavodi

پاسید یربخ  لاتروپ  یحارط 

زاوها یفارص  تیاس  بو  یحارط 

نایار پمپ  کیتاتسا  تیاس  بو  یحارط 

تاراختفا

دنرفا یزاجم  تراجت  رصع  تکرش  هارمه  هب  لاتیجید  یاه  هناسر  موس  ماقم 

دنرفا یزاجم  تراجت  رصع  تکرش  هارمه  هب  لمع  ات  ملع  هراونشج  لوا  ماقم 

یعامتجا هکبش 



http://www.disap.ir/
http://www.sarafi-ahvaz.com/
http://www.rayanpump.ir/fa
https://instagram.com/amdavodi
https://t.me/amdavodi
https://twitter.com/amdavodi




پاچ لاح  رد  رشان :

ید ۱۳۹۸  : خیرات

تیفرظ شیازفا  یارب  یتایح  رصنع  کی  ناونع  هب  تالوصحم  یروآون  تیمها  هزورما  هدیکچ :

شقن رب  ناققحم  .تسا  هدیسر  تابثا  هب  رادیاپ  تیزم  هب  اه  نآ  یبایتسد  اه و  تکرش  یروآون 

دیکات تالوصحم  یروآون  ینامزاس  نورد  یاهراکوزاس  هب  نداد  لکش  رد  کیژتارتسا  یربهر 

رتراکشآ زور  هب  هزور  دنک ، یم  افیا  اه  نامزاس  تیقفوم  رد  ربهر  هک  یتایح  شقن  ور ، نیا  زا  .دنراد 

ای داجیا و  لماوع  زا  یکی  ار  کیژتارتسا  حطس  رد  ناریدم  یربهر  ناوت  یم  نیاربانب ، .ددرگ  یم 

شقن یسررب  شهوژپ ، نیا  زا  فده  نینچمه ، .دومن  دادملق  تالوصحم  رد  یروآون  تیوقت 

راتفر کیژتارتسا ، یربهر  اه : هژاو  دیلک  .دشاب    یم  تالوصحم  یروآون  رد  کیژتارتسا  یربهر 

.لوصحم یروآون  کیژتارتسا ،

تاقیقحت

طسوتم کچوک و  یاه  تکرش  رد  تالوصحم  هناروآون  یاهتیلاعف  رد  کیژتارتسا  یربهر 


