
 ردی مشخصات ف
 asj@yahoo.comedram_P ایمیل  پدرام ناصرترابی  گی نام و نام خانواد 

 09362382581 موبایل  1370 سال تولد
 کرج  محل سکونت  مرد  جنسیت 

 معافیت تحصیلی  وضعت خدمت سربازی   وضعیت تاهل 
 

 حی وب( )طرا مهارت ها
 Jqueryو  Javascriptآشنایی با   Front-end  (HTML/CSS/Bootstrap) برنامه نویسی
 برنامه نویسی افزونه وردپرس  قالب وردپرس برنامه نویسی 

  کامل برای کار با قالب و افزونه های آماده تسلط 
 

 هارت ها )سئو(م
 Webmasterتسلط بر   on-pageو    off-pageسئو 

 ahref, keyword planner, kwfinder, semrush لیدی ک تحقیقات کلمات
 تسلط بر ایجاد درخت محتوا  توا تولید مح 

 

 سوابق تحصیلی 
 دانشگاه آزاد  ن عمراکارشناسی 

 زاد گاه آدانش و نقل حمل  –عمران  ارشناسی ارشدک
 

 )طراحی وب(  سوابق شغلی
   front-endبرنامه نویسی  /https://alefbayefarda.ir   وبسایت الفبای فردا

 برنامه نویسی قالب وردپرس 
 برای ویژوال کامپوزرماژول ایجاد 

 
 group.com-://abanshttp گروه تولیدی آبان 

 
 UI/UXحی طرا

 Front-endبرنامه نویسی 
 برنامه نویسی قالب وردپرس 

 
 Front-endبرنامه نویسی  webodid.comshttp//: وبسایت شخصی 

 برنامه نویسی قالب وردپرس 
 سحر نفر 

 
://saharnafar.comphtt 

 
 Front-endبرنامه نویسی 

 برنامه نویسی قالب وردپرس 
 .کوین ایران 4

mailto:Pedram_asj@yahoo.com
https://alefbayefarda.ir/
https://aban-group.com/
https://webodid.com/
http://saharnafar.com/


 coiniran.comsphtt//: کوین ایران 
 

 front-endبرنامه نویسی 
 امه نویسی قالب وردپرس برن 
 

 golazin.com-://asshttp آرایه سبز گل آدین 
 

 ایجاد وبسایت با قالب آماده  
 

 sky.com-://studiophtt آتلیه عکس آسمان 
 

 برنامه نویسی افزونه وردپرس 
 یجاد وبسایت با قالب آماده ا

 
 p://omegassa.comtht گا گروه صنعتی ام

 
 ایجاد وبسایت با قالب آماده  

 
 ایجاد وبسایت با قالب آماده   p://autoaban.comtht حمل و نقل آبان 

 
 ایجاد وبسایت با قالب آماده   keshvargardi.irttps://h کشورگردی 

 
 ایجاد وبسایت با قالب آماده   tps://vidakad.comth چاپ ویداک 

 
 ایجاد وبسایت با قالب آماده  tps://yaseyasin.comth جشنواره یاس یاسین 

 

 ئو(سوابق شغلی )س
 خرید فالوور  https://highfollower.com های فالوور 

 گرام خرید فالوور اینستا 
 خرید فالوور واقعی 

 افزایش فالوور 
 افزایش فالوور اینستاگرام 

 افزایش فالوور واقعی 
 م ربات اینستاگرا 

.... 
 بازیوسایل  https://aban-group.com تولیدی آبان گروه 

 نیمکت پارکی 
 سطل زباله پارکی 

 ت پارکی تجهیزا
 موعه بازی پلی اتیلن مج 

 ن وسایل بازی کودکا 
 میز پینگ پنگ پارکی 

.... 
 خراج اتریوم است https://coiniran.com کوین ایران 

https://coiniran.com/
https://as-golazin.com/
http://studio-sky.com/
http://omegassa.com/
http://autoaban.com/
https://keshvargardi.ir/
https://vidakad.com/
https://yaseyasin.com/


 استخراج اتریوم با کامیپوتر 
 سهام  دیربات خر

 تعداد کل بیت کوین 
 مشاهده موجودی بیت کوین 

.... 
 در کرج  دیچاپ سررس https://vidakad.com ویداک 

 در کرج  میچاپ تقو
 چاپ سربرگ در کرج 

 در کرج  بلیچاپ ل
 چاپ فاکتور در کرج 

..... 
 جشنواره خوشنویسی /https://yaseyasin.com یاس یاسین 

 مسابقه خوشنویسی 
 گالری خوشنویسی 

.... 
 پارچه فاستونی  https://shahreparche.com شهرپارچه 

 پارچه مطهری 
 پارچه وال 

 پارچه باتیستا 
 خرید پارچه فالنل 

.... 
 

https://yaseyasin.com/



