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،19 ابص ابص ، راولب  دهشم ، یوضر ، ناسارخ 

پ63 و4 یجرف 15 ، شبن 
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هناشوخ یدارفنا  داجس  دمحم 

وئس سانشراک 

۱۳۷۹/۵/۱۶ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

یلیصحت تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

اه تراهم 



رکفت  ، تیقالخ  ، یریگدای نداد و  شزومآ   : دش دهاوخن  فیعضت  نم  رد  هاگچیه  لصا  هس 

وزج لآ  هدیا  یژتارتسا  یارجا  راتخاس و  نیودت   ، یمیت راک  .هتفای  راتخاس  یسدنهم و 

.تسه هدوب و  نم  یاه  رایعم  نیرتمهم 



کیناکم یسدنهم  یسانشراک 

یعافتناریغ داجس  یتعنص  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

دهشم یوضر ، ناسارخ 

لاس ۱۳۹۷ یدورو 

یسیلگنا نابز  یسانشراک 

شزومآ شیارگ :

یعافتناریغ راهب  هاگشناد : / هسسوم

دهشم یوضر ، ناسارخ 

لاس ۱۴۰۰ یدورو 



یدتبم زومآراک 

انادشر

دهشم یوضر ، ناسارخ 

ریت ۱۳۹۸ دادرخ ۱۳۹۸  -

اهدرواتسد فیاظو و 

طسوتم یزومآراک 

انادشر

دهشم یوضر ، ناسارخ 

رهم ۱۳۹۸ رویرهش ۱۳۹۸  -

اهدرواتسد فیاظو و 

وئس هتفرشیپ  یزومآراک 

وکناز گنیتکرام  لاتیجید  سناژآ 

دهشم یوضر ، ناسارخ 

دادرم ۱۳۹۹ تشهبیدرا ۱۳۹۹  -

اهدرواتسد فیاظو و 

ییارجا راکوئس 

ویاف یس  زاس  تیاس 

دهشم یوضر ، ناسارخ 

رهم ۱۳۹۹ رویرهش ۱۳۹۹  -

اهدرواتسد فیاظو و 

هموزر هصالخ 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

یدتبم دح  رد  گنیتکرام  لاتیجید  هزوح  اب  ییانشآ 

( یلمع + یروئت  ) وئس هتفرشیپ  یشزومآ  هرود  مامتا 

ات یدتبم  حطس  زا  هداز ، نیما  دیشرف  یاقآ  رظن  ریز  یزومآراک  یشزومآ و  هرود 

وئس هتفرشیپ 

( نشینام ) شبنود یارب  اوتحم  دیلوت 

قیقحت ابقر ، یسررب  زیلانآ و  اه ، تیاس  بو  عاونا  جیپ  فآ  جیپ و  نآ  وئس  یزاس  هنیهب 

تگرات نییعت  یدیلک و  هملک 

نایرج ، 8 باتک وکناز ، یراقفلاوذ ، دیمح  سروب ، رتسم  کیرلاک ، یاه : تیاسبو  یارب 

الاک یترآ  باتک ،





ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا



mmdsjd

mmdsjd

msenferadi

09928115587

نابز

یعامتجا هکبش 

ییارجا راکوئس 

وکناز گنیتکرام  لاتیجید  سناژآ 

دهشم یوضر ، ناسارخ 

رذآ ۱۳۹۹ رهم ۱۳۹۹  -

اهدرواتسد فیاظو و 

وئس سانشراک 

باتک نایرج 

دهشم یوضر ، ناسارخ 

نیدرورف ۱۴۰۰ نمهب ۱۳۹۹  -

اهدرواتسد فیاظو و 

وئس رواشم  وئس Off-Page و  ریدم 

اراک ینف 

دهشم یوضر ، ناسارخ 

ید ۱۴۰۰ دادرخ ۱۴۰۰  -

اهدرواتسد فیاظو و 

وئس سانشراک 

سالپارای گنیدله 

دهشم یوضر ، ناسارخ 

نمهب ۱۴۰۰ رذآ ۱۳۹۹  -

اهدرواتسد فیاظو و 

وئس سانشراک 

نایاد هورگ 

دهشم یوضر ، ناسارخ 

دنفسا ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ 



وئس صصختم  دشر  ریسم  هرود 

انادشر هسسوم :

نابآ ۱۳۹۸



تشهب کیمارس  گنیرتسم  بو 

ییانث اضریلع  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ریت ۱۳۹۹

www.keramikaparadise.com طبترم :  کنیل 

قیقحت ابقر ، یسررب  زیلانآ و  اه ، تیاس  بو  عاونا  جیپ  فآ  جیپ و  نآ  وئس  یزاس  هنیهب 

تگرات نییعت  یدیلک و  هملک 

دنمفده کیفارت  دشر  تهج  رد   offpage وئس رد  تیلاعف  وئس -  تیریدم 

یژتارتسا نیودت  ابقر -  زیلانآ  -  offpage وئس رد  تیلاعف  -  offpage وئس میت  ریدم 

: یاه تیاس  بو  یارب   offpage وئس یژتارتسا  نیودت  یلخاد -  یجراخ و  یزاس  کنیل 

نیالنآ رجآ  بسچرب ، اراک ، ینف 

 - ابقر زیلانآ  یدیلک -  تاملک  قیقحت  -  onpage وئس تیریدم  -  offpage وئس تیریدم 

تیاس بو  رب 10  غلاب   offpage وئس یژتارتسا  نیودت  -  onpage وئس یژتارتسا  نیودت 

یبرع یسراف و  یسیلگنا  نابز  هس  رد 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

اه هژورپ 

https://linkedin.com/in/mmdsjd
https://t.me/mmdsjd
https://instagram.com/msenferadi
https://wa.me/09928115587
http://www.keramikaparadise.com/

