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 سوابق اشتغال

 سوابق اشتغال

 پایان  تاریخ شروع   تاریخ عنوان فعالیت نام محل کار  مسئولیت ردیف 

 مجموعه اوج شید مدیر تحقیق و توسعه  1

 استراتژیست دیجیتال مارکتینگ و برندینگ 

 طراحی وبسایت و طراحی گرافیک

 توسعه کسب و کار 

 بازاریابی اینترنتی 

 تدریس آموزش و 

 تا کنون ۱۳۹۷فروردین 

 پارس مبدل جی  مدیر تحقیق و توسعه  2

 تولید انواع مبدل های آبگرم کن دیواری 

 تک منظوره و دو منظوره یکننده مبدل ها یدتول

 ( یواری)شوفاژ د یوارید ی ها یجپک

 ۱۳۹۷تیرماه  ۱۳۹۷اردیبهشت 

 شرکت مهندسی پزشکی طب تجهیز جی مدیر عامل   3

 های جراحیگایدها و ایمپلنتساخت طراحی و 

 مهندسی پزشکیهای  دورهبرگزارکننده 

 بعدیطراحی و ساخت پرینترهای سه

 پزشکی یزاتساخت تجهطراحی و 

 ۱۳۹۶تیرماه  ۱۳۹۴ماه دی

 شرکت مهندسی مکاترونیک کنترل صنعت سپنتا مدیره یئتهعضو   4

 یدخطوط تول یسازینهبه ینهمشاوره در زم

 الت مخصوص آینو ساخت ماش یطراح

 خاص  و قطعات یصنعت یهاقالب تولید

 یسنت یهاهنمودن دستگا خودکار

 ی آموزشکمک  یزاتساخت تجه

 ید خطوط تول یوناتوماس

 ۱۳۹۶فروردین  ۱۳۹۳فروردین 

 ای کیان ربات پارسیماآموزشگاه فنی و حرفه مدرس  5

 ( CAD/CAM/CAEهای مکانیک )مدرس دوره

 ( PLCهای مکاترونیک )دورهمدرس 

 رباتیک های دورهمدرس 

 ۱۳۹۶فروردین  ۱۳۹۵فروردین 

 

 
 عاتاخترا
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 اتاختراع

 ییدکنندهتأمرجع   ثبت تاریخ   تاریخ ارائه  محل ثبت  اختراع عنوان   ردیف 

 یزد  یپارك علم و فناور ۱۳۹۳اسفندماه  ۱۳۹۳آذرماه  اداره ثبت اختراع  شابلون جراحی ستون فقرات   1

 
 ی کتب علم
 ی علم کتب

 تاریخ نشر  ناشر  عنوان کتاب  ردیف 

 ۱۳۹۶ خانهانتشارات نگار اصول کاربردی در پژوهش   1

 ۱۳۹۷ خانهانتشارات نگار MATLABافزار متلب  آموزش قدم به قدم نرم  2

 ۱۳۹۸ خانهانتشارات نگار Word – Excel – PowerPointافزار آفیس آموزش قدم به قدم نرم  3

 
 ISIمقاالت 
 ISIت مقاال

 سال انتشار محل انتشار نوع مجله  عنوان مجله  مقالهعنوان   ردیف 

1  Wrinkling prediction in deep drawing process by using 

response surface methodology (RSM) and artificial neural network (ANN) 
Transactions of FAMENA ISI FAMENA 2017 

 
 کنفرانسی مقاالت 
 سی کنفرانمقاالت 

 سال ارائه  محل ارائه  سطح کنفرانس  عنوان کنفرانس  مقالهعنوان   ردیف 

 ۱۳۹۵ پاریس، فرانسه المللیبین المللی علوم و مهندسی پنجمین کنفرانس بین یدی متمرکز کننده خورش یکبر تکن یپمپاژ آب مبتن یبرا یدجد اییوهاعمال ش  1

2  
  در پرس یند در فرآ ی ارتعاش متمرکز کنندهاجزاء محدود  سازییه و شب یطراح

 آلتراسونیک  ارتعاشات همراه به داریهزاو مقطعهم  یاهلکانا
 ۱۳۹۵ استانبول، ترکیه  المللیبین المللی علوم و مهندسی کنفرانس بینسومین 

3  
  یتیومسرم ل یزان غلظتم  بینییشبه منظور پ  یی رسانش دارو یستمس یسازمدل

 ی استفاده از منطق فاز با

  یننو یهایافته یالمللینکنفرانس ب یندوم

 ی علوم و تکنولوژ
 المللیبین

  یاسالم یقاتقم، مرکز مطالعات و تحق

 ی سروش حکمت مرتضو 
۱۳۹۵ 

4  
 ستمیسبا استفاده از  CNC ی فرزابزارهانیدر ماشبینی خطای حرارتی پیش

 یقیبر شبکه تطب یمبتن یاستنتاج فاز

و   یکمکان یمهندس  یالمللینکنفرانس باولین 

 هوافضا
 ۱۳۹۵ دانشگاه تهران، تهران المللیبین
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 سی کنفرانمقاالت 

 سال ارائه  محل ارائه  سطح کنفرانس  عنوان کنفرانس  مقالهعنوان   ردیف 

5  
  استفاده از مدل  با یمسکون یهادر ساختمان ییروشنا یستمس یقیکنترل تطب

 کانگ -سوگنو-ی تاکاگ ینوروفاز

 درهای کاربردی پژوهش یالمللیننفرانس بک

 و مکاترونیک یکمکانبرق،  یمهندس
 ۱۳۹۴ اشتر  مالکاصفهان، دانشگاه صنعتی   المللیبین

6  
  استفاده از با  ینیسبک بنز یشمع در خودروها یمیزان فرسودگ بینییشپ 

 ی استنتاج فاز یستمس

  یپژوهش یننو یهایافته یالمللینکنفرانس ب

 یکمکان یو مهندس یع صنا یمهندس در
 ۱۳۹۴ دانشگاه تهران، تهران المللیبین

7  
بر روی  تجزیه و تحلیل عددی فرایند تراشکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک

 AISI 1045و فوالد  T6-7075آلومینیوم  قطعه کار

کامپیوتر، برق، مکانیک و   کنفرانس سراسری

 مکاترونیک
 ۱۳۹۴ دانشگاه تهران، تهران ملی 

8  
با استفاده   ی به منظور کاهش سایش ابزارکارسوراخ کنترل تطبیقی در عملیات 

 فازی  –از سیستم استنتاج عصبی 
 ملی  دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی 

  آیندگان عالیتنکابن، موسسه آموزش 

 تنکابن
۱۳۹۴ 

9  
مدل  با استفاده از  گرمایشی ساختمان  هاییستمسمصرف انرژی در  سازیینه به

 سوگنو - نوروفازی ترکیبی تاکاگی

 مصرف انرژی در سازیینه بهکنفرانس ملی  

 علوم و مهندسی 
 ۱۳۹۳ الزهرا بابل  یاحرفهبابل، دانشکده فنی و  ملی 

10  
ی  هوشمند سازبه منظور  سلسله مراتبی یچند ارزش یکنندهکنترل طراحی 

 شویی های لباسماشین

الکترونیک مهندسی برق و  ششمین کنفرانس

 (iceee2014) ایران
 ۱۳۹۳ واحد گناباد  می دانشگاه آزاد اسالگناباد،  ملی 

11  
با استفاده از مدل    های صنعتیهای هوشمند مشعلکنندهی کنترل طراحی بهینه 

 سوگنو - نوروفازی ترکیبی تاکاگی
 ۱۳۹۳ تهران، هم اندیشان انرژی کیمیا ملی  صنعتی  یهاکورهچهارمین کنفرانس مشعل و 

12  
با استفاده از سیستم استنتاج  از برخورد وسایل نقلیه گیرییشپ طراحی سیستم 

 فازی تطبیقی - عصبی 
 ملی  و ن هاییدهاکنفرانس ملی علوم مهندسی، 

آیندگان   تنکابن، موسسه آموزش عالی

 تنکابن
۱۳۹۳ 

13  
ی  هوشمند سازبه منظور  فازی تطبیقی  -استفاده از سیستم استنتاج عصبی 

 ها های روشنایی کارخانهسیستم 

رایانه و مدیریت فناوری   همایش ملی مهندسی 

 اطالعات
 ملی 

المللی  بینهای  تهران، سالن همایش

 دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۳ 

 
 یپژوهشسوابق 

 ی پژوهشسوابق 

 سال پایان  سال شروع  محل انجام پژوهش  پژوهش عنوان   ردیف 

 در حال اجرا  ۱۳۹۳ بیمارستان شهدای تجریش تهران  * فقراتطراحی و ساخت شابلون جراحی ستون   1

 در حال اجرا  ۱۳۹۴ اصفهان  علوم پزشکی  دانشگاه ی ایمپلنت دندان یگذاریجا یبرا یکارسوراخ گاید طراحی و ساخت  2

 در حال اجرا  ۱۳۹۹ اصفهان  علوم پزشکی  دانشگاه تشخیص عمر جسد از روی نسبت حجم پالپ به کل دندان با استفاده از هوش مصنوعی و پردازش تصویر   3
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 ی پژوهشسوابق 

 سال پایان  سال شروع  محل انجام پژوهش  پژوهش عنوان   ردیف 

 ۱۳۹۹ ۱۳۹۷ یگودرزواحد ال ی دانشگاه آزاد اسالم یبه روش اسپارك با استفاده از روش پس انتشار هیبرید ینکاریابزار در ماش یشو سا یبردارنرخ براده یانتناقض م سازیینه به  4

 ۱۳۹۹ ۱۳۹۷ یگودرزواحد ال ی دانشگاه آزاد اسالم مارکارد -لونبرگ یتمو الگور انفیسبا استفاده از  ی شعاع  یآهنگر یندو تنش وارد بر قالب در فرآ یرون ینی ب یشپ   5

 ۱۳۹۹ ۱۳۹۷ یگودرزواحد ال ی دانشگاه آزاد اسالم مزدوج   یانلونبرگ و گراد یتمرسوب ذوب شده با استفاده از الگور یسازدر مدل ریزش موادو  یریگزاویه جهت  سازیینه به  6

 ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ اصفهان  یدانشگاه صنعت ابزار یش با استفاده از پردازش صوت در جهت کاهش سا یکبه کمک آلتراسون یدر تراشکار ینکاریماش یپارامترها سازیینه به  7

 ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  یقیتطب یفاز یاستنتاج عصب یستمو س یربه کمک پردازش تصو یاژیفوالد آل یفرزکار یاتابزار در عمل یش سا یزانم بینییشپ   8

 ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد  مصنوعی یعصب هشبک یلهوسه ب یشناس یهعنب یقاز طر یماریب یصتشخ  9

 ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا  گوش انسان  یربا استفاده از پردازش تصو یتهو یصتشخ  10

 ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی تپش قلب  یزانمو   نرخ تنفس، یویفشار خون ربا بررسی بطنی ینب یوارهنقص دبینی قطر پیش  11

 ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی حرارت  یعابزار و توز یشبر سا یکالتراسون یفرکانس و دامنه ارتعاش در سوراخکار  یرثأ ت یبررس  12

 ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ مجلسیدانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر  یزی رقابل برنامه  یبا استفاده از کنترلر منطق یرکاتوا - یکالتراسون یبیترک  یندفرابر روی کنترل هوشمند   13

 ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی نانو ذرات جامد  یمافوق صوت تحت روانکار حاو یتراشکار یندالمان محدود فرآ یلتحل  14

 ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی ۷۳۸ ینکونلا یاژسطح آل یفیتبر ک یالنانوس  یروانکار حاو یرتاث یعمل یبررس  15

 ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی ی ربات یرسوب -  یذوب  یبعدسه ینترپر ینددر فرآ یدیقطعات تول یفیتبه منظور بهبود ک یحرکت یالگو یسازینه به  16

 ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ یمالز ر،کواال المپودانشگاه ماالیا،  یک اولتراسونتراشکاری به کمک ابزار در  یش المان محدود سا یلتحل و صدا یگنالسپردازش   17

 ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  ی مصنوع  ی و شبکه عصب یم پاندول یرواصول جا یمبنا  یدارساز برپا یستمس یکدر  یداریمدت زمان پا بینییشپ   18

 ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  یاستنتاج فاز یستماستفاده از س یم باپاندول یرواصول جا یبر مبنا  یاییدر هاییندورب یبرا یدارسازپا یهپا  یسازمدل  19

 ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید  یدشهرستان اقل یدپذیری درتجد ی های گلخانه هوشمند بر اساس انرژ یک یطراح  20

 ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  فازی - عصبیچندگانه، سیستم استنتاج  رگرسیون پسماندسوز با استفاده از هایکورهدر   فیلتراسیون فرآیند سازیبهینه   21

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه  یفوپالستی به روش کا یدر جراح یازمورد ن یاستخوان  یمانحجم س بینییشبه منظور پ  یجسم مهره کمر یحجم یلتحل  22

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی ربات دلتا  یزمو مکان یرسوب-یروش ذوب  یع بهسر یسازنمونه یبیترک یستمو کنترل س سازییه شب  23

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی قطعات جدار نازك کارییندستگاه تراش به منظور ماش یحلقه بسته بر رو یکنترلر فاز یطراح  24

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی المان محدود یلبه روش تحل CNCدر فرز  کاریینماش یروهایبر ن کاریینماش  یرهایمتغ یرتاث بینییشپ   25

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی یمنطقکنترلر با استفاده از  CNCفعال به منظور کاهش ارتعاشات در دستگاه تراش  یرایی کنترل م یستمس یسازیادهپ   26

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی مخصوص جرقه  یبر اساس نوسانات انرژ یمیس یکیالکتر یهتخل کارییندستگاه ماش یتورینگمان  27
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 ی پژوهشسوابق 

 سال پایان  سال شروع  محل انجام پژوهش  پژوهش عنوان   ردیف 

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی یم س یهتغذ یزممنظور کنترل مکان یرکات بهدستگاه وا یکنترل هوشمند بر رو یستمس یساز یاده پ   28

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ آبادنجفدانشگاه آزاد اسالمی واحد  دمارکار-لونبرگ سازیبا استفاده از الگوریتم بهینه  CNC ابزارهایین در ماش یجاماندگ  یخطابینی پیش  29

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ آبادنجفدانشگاه آزاد اسالمی واحد  یقی تطب یفاز یبه روش استنتاج عصب NiTi60یکی الکتر یهتخل کاریماشین یپارامترها یسازینه به  30

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین  یقی تطب یفاز-  یاستنتاج عصب یستمبا استفاده از س سیمی الکترود یبه منظور کاهش پارگ CNC  یرکاتکنترل برخط دستگاه وا  31

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ یگودرزواحد ال ی دانشگاه آزاد اسالم ی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیپودر یرزسازی فرآیند جوشکاری سازی و بهینهمدل  32

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۴ یگودرزواحد ال ی دانشگاه آزاد اسالم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  خودرو  یاتورشده در راد کارییماتصاالت لح یعوامل مؤثر بر خوردگ یینتع  33

 ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان  کاری در تراش آلتراسونیک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیبینی نیروهای ماشینپیش  34

 ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان  ANFISبا استفاده از  T6-7075کاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک کاری در عملیات سوراخ بینی نیروهای ماشینپیش  35

 ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی کاری ین سطح ماش یفیتبه منظور بهبود ک CNCدستگاه فرز  یبر رو یقیکنترل تطب یستمس سازییادهپ   36

 ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی real timeبه صورت  CNCدر دستگاه تراش  کاریینماش یروهایبه منظور کنترل ن یندلکنترل سرعت دوران اسپ  37

 ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ آبادنجفدانشگاه آزاد اسالمی واحد  H13فوالد گرمکار  یدر فرزکار یریتصو یلتحل یریگاندازهو  یقیابزار با استفاده از روش کنترل تطب یشسا یطشرا سازیینه به  38

 ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ آبادنجفدانشگاه آزاد اسالمی واحد  به کنترلر فازی مجهز  SCARAربات جوشکار چهار درجه آزادی   ینگسازی، کنترل و مانیتورشبیه   39

 ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  یقلبی مادرزاد هایبیماری در عمل جراحی  یریزبه منظور بهبود برنامه یبعدسه یهامدل سازییادهطراحی و پ   40

 ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی یقیتطب یفازعصبی  استنتاج یستمبا استفاده از س یکربات یدر کنترل حرکت بازو یسازینه به  41

 ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان  بعدیسه  یزریل یآنالوگ به منظور بهبود دقت اسکنرها یگنالپردازش س هایاستفاده از روش  42

 ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی افزار متلب در نرم  یسبا استفاده از مدل انف کنترل هوشمند انرژی در ساختمان  43

 ۱۳۹۴ ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی سازی یک ربات سری با دو درجه آزادی و کنترل بهینه آن با استفاده از منطق فازیپیادهطراحی و   44

 ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی یقیتطب یفاز یاستنتاج عصب یستمآب با استفاده از س یرز سیمیحسگر ب یها شبکه یابیدر مکان سازیینه به  45

 ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد  ی فلزی هانانو پوششسازی خواص تشعشعی ها به منظور بهینهاستفاده از الگوریتم کلونی مورچه  46

 ۱۳۹۱ ۱۳۸۹ اقلید  و دانشگاه آزاد اسالمی واحد مجلسی  زمایشگاه مکاترونیکآ تجهیزو   تابلوی آموزشی مکاترونیک ساختو  طراحی  47

 ۱۳۹۳ل  در سا* دیدار با وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر هاشمی،  
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 ای سوابق پروژه

 تاریخ پایان تاریخ شروع  توضیحات اجرای پروژه محل   آدرس سایت برند عنوان   ردیف 

 جرا ل ادر حا 1401بهمن  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان     https://irannaghsheh.com قشهنقشه برداری ایران نات رکت خدمش  1

2  
دکتر آذین  ی خصوصی خانم مطالعات  سالن و کتابخانه

 رزاگ
https://drazingozar.com    جرا ل ادر حا 1401بهمن  سئو –طراحی سایت  تهران 

 جرا ل ادر حا 1401دی  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان    https://hexachem.ir گزا شیمیسی ه فنی مهندوه گر  3

 جرا ل ادر حا 1401دی  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان      https://sarneveshtbar.com بار اصفهانل و نقل کاال سرنوشت  حمشرکت   4

 1401بهمن  1401آذر سئو –طراحی سایت  تهران   https://novinchoobb.ir شرکت تولیدی نوین چوب   5

1401آبان  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان    https://emdadilkhodroir.com شرکت امدادی خودرو  6  1401بهمن  

 1401 ید 1401آبان  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان   https://emdadikhodro.com شرکت امدادی خودرو  7

 1401بهمن  1401مهر  سئو –طراحی سایت  تهران   https://eliiibeauty.ir یوتی آموزش رنگ موبرند الی ب  8

 1401بهمن  1401مهر  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان   https://dirinbar.com دیرین بار باربری شرکت   9

10  
ت ده تجهیزاضه کننلید کننده و عروت

 724کیپزشدندان
https://dandan724.ir  1401 ید 1401آبان  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان 

 جرا ل ادر حا 1401مهر  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان      https://chakad-arc.com ادچعماری آتلیه م  11

 جرا ل ادر حا 1401آذر سئو –طراحی سایت  تهران    https://azarakhshbar.com بار آذرخشباربری شرکت   12

 جرا ل ادر حا 1401آذر سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان    https://attaryaklibaba.com طاری علی بابا ع   13

 1401فند اس 1401دی  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان     https://tapsibar.com ربری تپسی بار شرکت با  14

 1401فند اس 1401دی  سئو –طراحی سایت  تهران    https://takbar1.com باره تک ل اثاثیشرکت حم  15

 جرا ل ادر حا 1401دی  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان   https://tajhizatkosar.ir ثرشاپ کوافی م کزاه لوافروشگ  16

 جرا ل ادر حا 1401بهمن  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان   https://tabasom-dentistry.ir اصفهانبسم پزشکی تدندانکلینیک   17

 جرا ل ادر حا 1401بهمن  سئو –طراحی سایت  تهران   https://suzubaar.com ارنقل سوزوبحمل و شرکت   18

 جرا ل ادر حا 1401بهمن  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان   https://sparkbosch.ir  خودروایر و وتولید کننده و فروشنده شمع   19

 1401بهمن  1401دی  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://sooroshgold.ir طالسازی و فروشگاه زرگری سروش  20

 1401دی  1401آذر سئو –طراحی سایت  اصفهان  https://saltanatbar.com شرکت حمل و نقل سلطنت بار   21

 1401بهمن  1401آذر سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://shahrebarghgroup.com هر برقشفروشگاه ده و کننتولید   22

https://irannaghsheh.com/
https://hexachem.ir/
https://sarneveshtbar.com/
https://eliiibeauty.ir/
https://dirinbar.com/
https://dandan724.ir/
https://azarakhshbar.com/
https://tapsibar.com/
https://takbar1.com/
https://tajhizatkosar.ir/
https://suzubaar.com/
https://sparkbosch.ir/
https://sooroshgold.ir/
https://saltanatbar.com/
https://shahrebarghgroup.com/


 

7 

 ای سوابق پروژه

 تاریخ پایان تاریخ شروع  توضیحات اجرای پروژه محل   آدرس سایت برند عنوان   ردیف 

 1401بهمن  1401آذر سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان    https://sfahanbar.com ارن باصفهای شرکت باربر  23

24  
نده محصوالت الکترونیکی صنعتی و نیمه عرضه کن

 ر داتیس دان سپهپیصنعتی س
https://sepidansepehr.ir   1401بهمن  1401دی  سئو –طراحی سایت  تهران 

 جرا ل ادر حا 1401آذر سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://sedaaghatbar.com قتبار صداشرکت اتو  25

 جرا ل ادر حا 1401آذر سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان   https://sarzaminahan.com آهن آالت سرزمین آهنزیع کننده تو  26

 1401دی  1401آبان  سئو –طراحی سایت  تهران   https://sanayehsangkhalil.ir نگ خلیل نعمتی کارخانه س  27

 1401آذر 1401آبان  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان   https://samenbar.net ودرو ثامن امداد خو شرکت باربری   28

 جرا ل ادر حا 1401آبان  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://samanoservice.ir یون سامان عمیرات تلوزت خصصیمرکز ت  29

 جرا ل ادر حا 1401مهر  سئو –طراحی سایت  اصفهان  https://saltanatbar.com شرکت باربری و حمل و نقل سلطنت بار  30

 جرا ل ادر حا 1401مهر  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://sadraabar.ir صدرا بارشرکت اتوبار تخصصی   31

 1401آبان  1401مهر  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://sadeghimachine.com کننده تجهیزات و لوازم زرگری صادقی ماشین  تولید  32

33  
تولید کننده و عرضه کننده محصوالت شیمیایی  

 گارنتصنعتی رویال 
https://royalgarnetco.com  1401آذر 1401آبان  سئو –طراحی سایت  اصفهان 

 جرا ل ادر حا 1401مهر  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://rezvanidiesel.ir ت دیزلی رضوانیحصوالضه کننده معر  34

 جرا ل ادر حا 1401شهریور  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  تهران  https://ghorbanigas.ir قربانی رسانی  شرکت گاز  35

36  
پل  مرکز معماری و فروش محصوالت ساختمانی 

 مارکت 
https://poulmarket.com  جرا ل ادر حا 1401شهریور  سئو –طراحی سایت  اصفهان 

 1401مهر  1401شهریور  سئو –طراحی سایت  اصفهان  https://protezmo.ir اصفهان  مرکز کاشت مو  37

 جرا ل ادر حا 1401مرداد سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://overcars.ir مداد خودرو اور کارزشرکت ا  38

 1401شهریور  1401رداد خ سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://omiddecor.ir نی امید دکورحصوالت ساختمافروشگاه م  39

 جرا ل ادر حا 1401مرداد سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  تهران  https://nazmbar.com و نقل نظم بارربری و حمل شرکت با  40

 1401مرداد 1401رداد خ سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://nargesabdar.ir داری خانم نرگس آبدمی و سالن زیبای آکا  41

 1401مرداد 1401تیر  سئو –طراحی سایت  تهران  https://moslembar.com بار مسلم بار شرکت باربری و اتو  42

 1401تیر  1401رداد خ سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://monazambar.ir هری منظم بارشرکت حمل و نقل ش  43

https://sfahanbar.com/
https://sepidansepehr.ir/
https://sedaaghatbar.com/
https://sarzaminahan.com/
https://sanayehsangkhalil.ir/
https://samenbar.net/
https://samanoservice.ir/
https://saltanatbar.com/
https://sadraabar.ir/
https://sadeghimachine.com/
https://royalgarnetco.com/
https://rezvanidiesel.ir/
https://ghorbanigas.ir/
https://poulmarket.com/
https://protezmo.ir/
https://overcars.ir/
https://omiddecor.ir/
https://nazmbar.com/
https://nargesabdar.ir/
https://moslembar.com/
https://monazambar.ir/
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 ای سوابق پروژه

 تاریخ پایان تاریخ شروع  توضیحات اجرای پروژه محل   آدرس سایت برند عنوان   ردیف 

 جرا ل ادر حا 1401رداد خ سئو –طراحی سایت  اصفهان  https://manakalacenter.ir ( یادیصبهنام مانا کاال سنتر )گی  فروشگاه لوازم خان  44

 جرا ل ادر حا 1401رداد خ سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://maahakbar.com شرکت باربری و حمل اثاثیه ماهک  45

 سئو –طراحی سایت  تهران  https://lolebazkonimahale.com لی محنی که بازشرکت خدمات رسانی ساختمانی لول  46
  اردیبهشت

1401 
 1401تیر 

47  
نی  که بازشرکت خدمات رسانی ساختمانی لول

 حقیقت 
https://lolebazkonihaghighat.com  سئو –طراحی سایت  اصفهان 

  اردیبهشت

1401 
 جرا ل ادر حا

 1401تیر  1401رداد خ سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  تهران  https://kooshabar.com شرکت خدمات باربری کوشا  48

 سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://kia-stone.ir ن سنگ کیا استوکارخانه تولید   49
  اردیبهشت

1401 
 جرا ل ادر حا

 1401تیر  1401رداد خ سئو –طراحی سایت  اصفهان  https://kiamehr.art ز فرهنگی آموزشی کیامهر مرک  50

 سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://khodroobar.ir النودرو ارسخودروبر و امداد خشرکت   51
  اردیبهشت

1401 
 1401تیر 

  1401رداد خ سئو –طراحی سایت  اصفهان  https://khodrobarsalar.com امدادخودرو کرج ساالرشرکت   52

 1401رداد خ 1401فروردین  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://khodrobarnarimani.ir مانی یخودروبر و امداد خودرو نرشرکت   53

 1401رداد خ 1401فروردین  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  تهران  https://khodrobarmahdi.ir و امداد خودرو مهدیدروبر شرکت خو  54

 1401رداد خ 1401فروردین  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://khodrobaraan.com نویدو امداد خودرو دروبر شرکت خو  55

 1400فند اس 1400آذر  سئو –طراحی سایت  اصفهان  https://kalepazizayanderood.ir ینده رود کله پزی زا  56

 1401فروردین  1400آذر  سئو –طراحی سایت  تهران  https://khalijfarssteel.com ارستولید محصوالت فوالدی خلیج ف شرکت  57

 1400بهمن 1400دی  سئو –طراحی سایت  اصفهان  https://esfahan-service.ir ون اصفهان سرویس تلویزی شرکت تعمیرات   58

 جرا در حال ا 1400آذر  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  تهران  https://iranshahi-stone.ir ید ایرانشاهیکارخانه و انبار سنگ ام  59

 1400بهمن 1400آذر  سئو –طراحی سایت  اصفهان  https://ikhodroobar.ir شرکت امداد خودرو ماهان   60

 جرا در حال ا 1400رمه سئو –طراحی سایت  تهران  https://hivabar.com مل و نقل هیواشرکت ح  61

 درحال اجرا  1400رمه سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://hiradmachin.ir روه صنعتی هیراد ماشینگ  62

 1400دی  1400ن آبا سئو –طراحی سایت  اصفهان  https://hashemihyper.ir سرقت هاشمی هایپر فروشگاه درب های ضد   63

 1400دی  1400ن آبا سئو –طراحی سایت  تهران  https://hamidrezamojiri.ir ری حمید رضا مجیحقوقی وکالت سه وسم  64

https://manakalacenter.ir/
https://maahakbar.com/
https://lolebazkonimahale.com/
https://lolebazkonihaghighat.com/
https://kooshabar.com/
https://kia-stone.ir/
https://kiamehr.art/
https://khodroobar.ir/
https://khodrobarsalar.com/
https://khodrobarnarimani.ir/
https://khodrobarmahdi.ir/
https://khodrobaraan.com/
https://kalepazizayanderood.ir/
https://khalijfarssteel.com/
https://esfahan-service.ir/
https://iranshahi-stone.ir/
https://ikhodroobar.ir/
https://hivabar.com/
https://hiradmachin.ir/
https://hashemihyper.ir/
https://hamidrezamojiri.ir/


 

9 

 ای سوابق پروژه

 تاریخ پایان تاریخ شروع  توضیحات اجرای پروژه محل   آدرس سایت برند عنوان   ردیف 

 1400دی  1400رمه سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  تهران  https://googleshid.ir گل شید ترنتی گو شرکت سئو و خدمات این  65

 1400دی  1400ن آبا سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://godrzibarbari.ir رزی شرکت کمپرسی و تریلی گود  66

 1400ن آبا 1400شهریور  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  تهران  https://gloryband.ir باند  شرکت تولید کننده گلوری  67

 1400ن آبا 1400شهریور  سئو –طراحی سایت  اصفهان  https://ghaderimasaleh.ir قادری نی ختماساارائه دهنده انواع مصالح   68

 1400شهریور  1400مرداد سئو –طراحی سایت  اصفهان  https://fesharakmelk.ir ی فشارکنی ختماساارائه دهنده انواع مصالح   69

 1400شهریور  1400مرداد سئو –طراحی سایت  اصفهان  https://esfbar.com بار باربری اصفهانشرکت   70

 1400ن آبا 1400مرداد سئو –طراحی سایت  تهران  https://emdadkhoodroo.ir حاتمیان شرکت امداد خودرو  71

 1400رمه 1400مرداد سئو –طراحی سایت  اصفهان  https://emdadkhodrokhorsandi.ir شرکت امداد خودرو خورسندی   72

 1400شهریور  1400مرداد سئو –طراحی سایت  تهران  https://emdadkhodrofalahi.ir شرکت امداد خودرو فالحی   73

 1400مرداد 1400تیر  سئو –طراحی سایت  اصفهان  https://drelhammohseni.com سنی ک دندانپزشکی دکتر الهام محکلینی  74

75  
ن شهری  شی های بیو نقا طراحیشرکت 

 دیوارنویسان 
https://divarnevisan.ir  1400مرداد 1400تیر  سئو –طراحی سایت  اصفهان 

 را حال اجدر 1400تیر  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://dirinbar.ir شرکت باربری دیرین بار   76

 جرا در حال ا 1400تیر  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://daghighbar.com شرکت باربری دقیق بار   77

78  
لز  حصوالت چوب و فتولید کننده و عرضه کننده م

 منظوری 
https://choobinfelez.ir  1400تیر  1400خرداد سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  تهران 

 در حال اجرا  1400خرداد سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  تهران  https://boardlandtvservice.ir بورد لند مندوششرکت تعمیرات تلویزیون های ه  79

 سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://barkooesf.com شرکت باربری و حمل و نقل بارکو   80
ت  اردیبهش

1400 
 1400خرداد

 1400خرداد 1400ن فروردی سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  تهران  https://barghsanatiem.ir لو های صنعتیابنواع تا طراحی و ساخت  81

 سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://barbaribozorgmehr.com شرکت باربری بزرگمهر   82
ت  اردیبهش

1400 
 1400خرداد

 1400خرداد 1400ن فروردی سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://barbaribaran.com شرکت باربری باران  83

 سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  تهران  https://bamdadbar.com شرکت باربری بامدادبار   84
ت  اردیبهش

1400 
 1400خرداد

https://googleshid.ir/
https://godrzibarbari.ir/
https://gloryband.ir/
https://ghaderimasaleh.ir/
https://fesharakmelk.ir/
https://esfbar.com/
https://emdadkhoodroo.ir/
https://emdadkhodrokhorsandi.ir/
https://emdadkhodrofalahi.ir/
https://drelhammohseni.com/
https://divarnevisan.ir/
https://dirinbar.ir/
https://daghighbar.com/
https://choobinfelez.ir/
https://boardlandtvservice.ir/
https://barkooesf.com/
https://barghsanatiem.ir/
https://barbaribozorgmehr.com/
https://barbaribaran.com/
https://bamdadbar.com/
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 تاریخ پایان تاریخ شروع  توضیحات اجرای پروژه محل   آدرس سایت برند عنوان   ردیف 

 1400ن فروردی سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://badigardesf.ir شرکت تیم حفاظتی و بادیگارد   85
ت  اردیبهش

1400 
 جرا در حال ا 1400ن فروردی سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://avakhodrobar.ir شرکت خودروبر آواخودروبر   86

 1400ن فروردی سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://aryantasvir.com ی آرین عرضه کننده انواع آیفون های تصویر  87
ت  اردیبهش

1400 
 1400ن فروردی 1399فند اس سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  تهران  https://arsalanrepair.ir نده انواع مبلمان ارسالنکن تعمیر  88

 1400ن فروردی 1399فند اس سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://arefbar.com شرکت باربری عارف بار   89

 1399فند اس 1399بهمن  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  تهران  https://amaschem.com حصوالت شیمیایی آماس نده مشرکت تولید کن  90

91  
فروشگاه و عرضه کننده محصوالت الکترونیکی آماد  

 برق سپاهان
https://amad-bargh-sepahan.com  1399فند اس 1399بهمن  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان 

 1399فند اس 1399بهمن  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  https://ahmadikheybar.ir ی احمدی شرکت کمپرس ساز  92

 1399بهمن  1399 ید محتوا  یدتول مشهد https://minisalon.ir سالن  ینی م یقاتیتحق یمت  93

 در حال اجرا  1399 ید محتوا  یدتول تهران  https://sherafit.com یتشراف یو لوازم بدنساز یلباس ورزش  94

 1399بهمن  1399آذر  سئو  – محتوا یدتول کرج  –اصفهان  –تهران  https://sabadsalva.ir یی سالم و روستا یک،سلوا، فروشگاه محصوالت ارگان  95

 1399اسفند  1399بهمن  یتسا یطراح اصفهان  https://adiro.ir یرو آدنرم افزار  ینآنال گاهآموزش  96

 در حال اجرا  1399 ید و سئ – ووکامرس – یتسا یطراح تهران  https://behjoosh.com یابهجوش آر یجوشکار یعصنا  97

 در حال اجرا  1399دی  و سئ –محتوا  یدتول تهران  https://carfixer.ir ی ژاپن یخودروها یتخصص  یرگاهتعمکارفیکسر،   98

 تهران  https://eliiibeauty.ir یوتیب یال یبایی آموزشگاه و سالن ز  99
 یجپ  مدیریت – سئو – یتسا یطراح

 م ینستاگراا
 در حال اجرا  1399 ید

 1399بهمن  1399بهمن  ینستاگرام فالور ا افزایش – یتسا یطراح بهارستان https://amlakbarat.ir باراتو مسکن امالك   100

 تهران  https://shimavafaeiacademy.ir یی وفا  یماش یبایی آموزشگاه و سالن ز  101
 – ینستاگراما یجپ   مدیریت – یتسا یطراح

 ینستاگرامفالور ا افزایش
 در حال اجرا  1399بهمن 

 شمال https://beranjkala.ir یی مواد غذا ینترنتیفروشگاه ا  102
 برندینگ –لوگو  طراحی – یتسا یطراح

 وسئ – ووکامرس –
 در حال اجرا  1399اسفند 

 در حال اجرا  1399اسفند  وسئ مشاوره –محتوا  یدتول تهران  https://hatamtehrani.com یحاتم طهران CRM یشرکت نرم افزار  103

https://badigardesf.ir/
https://avakhodrobar.ir/
https://aryantasvir.com/
https://arsalanrepair.ir/
https://arefbar.com/
https://amaschem.com/
https://amad-bargh-sepahan.com/
https://ahmadikheybar.ir/
https://minisalon.ir/
https://sherafit.com/
https://sabadsalva.ir/
https://adiro.ir/
https://behjoosh.com/
https://carfixer.ir/
https://eliiibeauty.ir/
https://amlakbarat.ir/
https://shimavafaeiacademy.ir/
https://beranjkala.ir/
https://hatamtehrani.com/
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 تاریخ پایان تاریخ شروع  توضیحات اجرای پروژه محل   آدرس سایت برند عنوان   ردیف 

 در حال اجرا  1399اسفند  محتوا  یدتول تهران  https://modiretaktaz.ir ( یهوش اجتماع مدیر تکتاز )   104

 1399اسفند  1399بهمن  وسئ مشاوره –محتوا  یدتول تهران  https://doragiftbox.com یفتدوراگ ینترنتیفروشگاه ا  105

 تهران  https://maryammoradiacademy.ir یمراد  یمو آموزشگاه مر یبایی سالن ز  106
  یجپ  مدیریت  – برندینگ – یتسا یطراح

 ینستاگرام ا
 در حال اجرا  1399اسفند 

 در حال اجرا  1399اسفند  س ووکامر –محتوا  یدتول تهران  https://caspiansteel.com یستاو یلاست ینشرکت کاسپ  107

 در حال اجرا  ۱۳۹۹مهر  لوگو –سئو   –ووکامرس –طراحی سایت  خیابان صغیر –اصفهان  /http://tikyadak.ir فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی خودرو  108

 ۱۳۹۹شهریور  ۱۳۹۹شهریور  تولید محتوا  میدان ولیعصر  –تهران  /http://armancollege.ac.ir موسسه آموزش عالی آرمان   109

 در حال اجرا  ۱۳۹۹شهریور  طراحی لوگو –سئو  – طراحی سایت ملک شهر –اصفهان  /http://monazambar.ir شرکت حمل اثاثیه منزل منظم بار   110

 ۱۳۹۹شهریور  ۱۳۹۹شهریور  طراحی لوگو –طراحی سایت  اصفهان  /https://greenrecouping.ir شرکت بازیافت چرخه سبز   111

 www.owj.io اوج  CRMشرکت نرم افزاری   112
مشهد، بلوار شهید  

 دستغیب 
 در حال اجرا  ۱۳۹۹شهریور  سئو  –تولید محتوا 

 /https://simayasstore.ir فروشگاه اینترنتی البسه روحانیت   113
حوزه علمیه  -اصفهان

 صدربازار 
 ۱۳۹۹شهریور  ۱۳۹۹مرداد  طراحی لوگو –طراحی سایت 

 /http://www.royalgalaxyco.com شرکت رادوین بسپار فیدار پارسا   114
فلکه دانشگاه   -اصفهان 

 صنعتی
 در حال اجرا  ۱۳۹۹مرداد  طراحی سایت

 در حال اجرا  ۱۳۹۹مرداد  مشاوره سئو –تولید محتوا  خیابان انقالب -تهران  /https://efef.ir فروشگاه کتاب کمک درسی اِف اِف  115

 ۱۳۹۹شهریور  ۱۳۹۹تیر   طراحی لوگو –طراحی سایت  اصفهان، خ جی شرقی  /http://choobinfelez.ir فروشگاه اینترنتی چوب و فلز  116

 در حال اجرا  ۱۳۹۹تیر   طراحی لوگو –سئو  –طراحی سایت  پل شهرستان –اصفهان  /https://rangintak.com شرکت نقاشی ساختمان رنگین تک  117

 /http://epolamp.com فروشگاه اینترنتی اپولمپ  118
شهرك  –اصفهان 

 صنعتی مبارکه
 ۱۳۹۹شهریور  ۱۳۹۹تیر   طراحی سایت

 /https://www.mihanprinter.com های اداریفروشگاه اینترنتی ماشین  119
خیابان هشت   –اصفهان 

 بهشت 
 در حال اجرا  ۱۳۹۹تیر   طراحی لوگو –طراحی سایت 

 /http://esfahanoffer.ir سایت تخفیف کاال و خدمات   120
خیابان هزار  –اصفهان 

 جریب 
 در حال اجرا  ۱۳۹۹تیر  ووکامرس  –طراحی سایت 

https://modiretaktaz.ir/
https://doragiftbox.com/
https://maryammoradiacademy.ir/
https://caspiansteel.com/
http://tikyadak.ir/
http://armancollege.ac.ir/
http://monazambar.ir/
https://greenrecouping.ir/
http://www.owj.io/
https://simayasstore.ir/
http://www.royalgalaxyco.com/
https://efef.ir/
http://choobinfelez.ir/
https://rangintak.com/
http://epolamp.com/
https://www.mihanprinter.com/
http://esfahanoffer.ir/
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 تاریخ پایان تاریخ شروع  توضیحات اجرای پروژه محل   آدرس سایت برند عنوان   ردیف 

 در حال اجرا  ۱۳۹۹تیر  ووکامرس  –طراحی سایت  –برندینگ  زینبیه  –اصفهان  /http://habermanshop.com فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی   121

 ۱۳۹۹شهریور  ۱۳۹۹خرداد  سئو –ووکامرس  –طراحی سایت  خیابان نیرو –اصفهان  http://arvanacoffee.com فروشگاه اینترنتی قهوه آروانا   122

 ۱۳۹۹شهریور  ۱۳۹۹خرداد  طراحی لوگو –طراحی سایت  میاندوآب  –ارومیه  /http://homannahal.com مجموعه نهالستان هومن نهال   123

 ۱۳۹۹مرداد  ۱۳۹۹خرداد  طراحی لوگو –طراحی سایت  اصفهان  /https://slamdaroo.com فروشگاه اینترنتی داروهای اسالمی   124

 ۱۳۹۹مرداد  ۱۳۹۹خرداد  سئو  –تولید محتوا  –طراحی سایت  اصفهان  /https://comsol.pro سایت نرم افزار کامسول   125

 /https://safirarg.com فروشگاه اینترنتی مصالح ساختمانی  126
خیابان هشت   –اصفهان 

 بهشت 
 ۱۳۹۹مرداد  ۹۹اردیبهشت  لوگو -تولید محتوا  –طراحی سایت 

 در حال اجرا  ۹۹اردیبهشت  گرافیک   -طراحی لوگو  –طراحی سایت  دستگرد برخوار  -اصفهان  /https://zanbilno.com فروشگاه اینترنتی پوشاك   127

 shahinfelezsepahan.com شرکت شاهین فلز سپاهان   128
خیابان   –شاهین شهر 

 سعدی
 ۱۳۹۹مهر  ۱۳۹۸بهمن  سئو –طراحی سایت  –برندینگ 

 ۱۳۹۹شهریور  ۱۳۹۸بهمن  سئو –طراحی سایت  –برندینگ  خیابان آمادگاه  –اصفهان  http://drgholenj.com فیزیوتراپی دکتر قولنج  129

 ۱۳۹۹مرداد  ۱۳۹۸بهمن  سئو –طراحی سایت  –برندینگ  خیابان مولوی –اصفهان  http://amoode.com آکادمی آرایشگری آموده  130

 ۱۳۹۸اسفند  ۱۳۹۸بهمن  لوگو  -سئو  –ووکامرس  –طراحی سایت  خورزوق  -اصفهان  http://arasfoam.ir فروشگاه اینترنتی ارس فوم  131

 http://delsatecco.com شرکت آسانسور دلساتک  132
خیابان رحیم  –اصفهان 

 ارباب
 در حال اجرا  ۱۳۹۸دی  طراحی لوگو –سئو  – طراحی سایت

 در حال اجرا  ۱۳۹۸دی  طراحی لوگو -سئو  –طراحی سایت  خیابان برازنده  –اصفهان  http://modisbeauty.com سالن زیبایی و آرایشگاه مدیس   133

 در حال اجرا  ۱۳۹۸دی  ووکامرس –طراحی سایت  چهارباغ باال  –اصفهان  http://aghayebazi.com فروشگاه اینترنتی آقای بازی  134

 ۱۳۹۹فروردین   ۱۳۹۸دی  طراحی لوگو -سئو  – طراحی سایت  خانه اصفهان  –اصفهان  http://geomemberane.com شرکت ژئوممبران اصفهان   135

 ۱۳۹۸بهمن  ۱۳۹۸دی  ووکامرس –طراحی سایت  مشهد –خراسان رضوی  http://zakariateb.com عطاری زکریاطب  136

 ۱۳۹۸دی  ۱۳۹۸آذر  لوگو -سئو   –طراحی سایت  –برندینگ  سه راه سیمین  –اصفهان  http://behfarbazr.com شرکت بهفر بذر  137

 در حال اجرا  ۱۳۹۸آذر  طراحی سایت مشهد –خراسان رضوی  http://honarsakhteman.ir شرکت هنر ساختمان  138

 ۱۳۹۸اسفند  ۱۳۹۸آذر  ووکامرس –طراحی سایت  خیابان برازنده  –اصفهان  http://radis3d.com فروشگاه مصالح ساختمانی رادیس   139

 ۱۳۹۸آذر  ۱۳۹۸آبان  طراحی سایت مشهد –خراسان رضوی  http://GoharanTejarat.com شرکت گوهران تجارت   140

http://habermanshop.com/
http://arvanacoffee.com/
http://homannahal.com/
https://slamdaroo.com/
https://comsol.pro/
https://safirarg.com/
https://zanbilno.com/
http://shahinfelezsepahan.com/
http://drgholenj.com/
http://amoode.com/
http://arasfoam.ir/
http://delsatecco.com/
http://modisbeauty.com/
http://aghayebazi.com/
http://geomemberane.com/
http://zakariateb.com/
http://behfarbazr.com/
http://honarsakhteman.ir/
http://radis3d.com/
http://goharantejarat.com/
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 تاریخ پایان تاریخ شروع  توضیحات اجرای پروژه محل   آدرس سایت برند عنوان   ردیف 

 http://esfahanrubber.com صنایع الستیک سازی اصفهان   141
خیابان شهید   –اصفهان 

 بهشتی
 ۱۳۹۸بهمن  ۱۳۹۸آبان  سئو –ووکامرس  –طراحی سایت 

 ۱۳۹۸دی  ۱۳۹۸مهر  رپورتاژ –سئو  –طراحی سایت  اصفهان  /http://msc.co.ir شرکت مدرن سقف  142

 در حال اجرا  ۱۳۹۸شهریور  ووکامرس –طراحی سایت  مرداویچ –اصفهان  http://bamailto.com فروشگاه مواد غذایی بامیلتو  143

 در حال اجرا  ۱۳۹۸شهریور  طراحی لوگو -سئو  –طراحی سایت  ملک شهر –اصفهان  http://farahdbar.ir شرکت فرهاد بار   144

 در حال اجرا  ۱۳۹۸شهریور  سئو –ووکامرس  –طراحی سایت  کوچه یخچال  –اصفهان  http://janomeesfahan.ir نمایندگی ژانومه اصفهان   145

 در حال اجرا  ۱۳۹۸تیر  طراحی لوگو -سئو  – طراحی سایت  ملک شهر –اصفهان  http://modarabar.ir شرکت باربری مدارابار  146

 ۱۳۹۸تیر  ۱۳۹۸تیر  طراحی لوگو -سئو  – طراحی سایت آباده  –فارس  http://gloryband.ir نمایندگی گلوری باند ساختمان  147

 ۱۳۹۸تیر  ۱۳۹۸تیر  طراحی سایت پاسداران -تهران  http://aamitis.com شرکت افق تجارت آمیتیس  148

 ۱۳۹۸تیر  ۱۳۹۸تیر  طراحی لوگو -سئو  – طراحی سایت  ملک شهر –اصفهان  http://tarazbar.ir شرکت اسباب کشی تارازبار  149

150  VISTASEAL: leak sealing technology http://vistaseal.com/ 
پارس  –بندر عسلویه 

 جنوبی
 ۱۳۹۸فروردین  ۱۳۹۷اسفند  سئو –طراحی سایت  –برندینگ 

 /http://arcst.ir آموزشگاه سبک معماری ایران   151
دانشگاه آزاد   –نجف آباد 

 اسالمی
 ۱۳۹۸فروردین  ۱۳۹۷اسفند  سئو –ووکامرس  –طراحی سایت 

 در حال اجرا  ۱۳۹۷ دی سئو  –طراحی سایت  احمدآباد –اصفهان  /http://nazmbar.com شرکت باربری و اتوبار نظم بار  152

 /http://payastone.com گروه معادن سنگ پایا استون   153
شهرك  –اصفهان 

 صنعتی محمودآباد
 ۱۳۹۷ بهمن ۱۳۹۷ دی طراحی لوگو -طراحی سایت 

 ۱۳۹۸دی   ۱۳۹۷ آبان سئو –طراحی سایت  –برندینگ  درچه  –خمینی شهر  /http://honarboroomand.ir کارگاه آالت موسیقی هنر برومند   154

 ۱۳۹۷ دی ۱۳۹۷ آبان ووکامرس سئو  –طراحی سایت  –برندینگ  خیابان امام –زرین شهر  /http://mezonediiba.ir مزون لباس عروس دیبا   155

 ۱۳۹۷ دی ۱۳۹۷ آبان ووکامرس سئو  –طراحی سایت  –برندینگ  خانه اصفهان  –اصفهان  /http://luxurycafeteria.ir کافه تریا الکچری  156

 در حال اجرا  ۱۳۹۷مهر  ووکامرس سئو  –طراحی سایت  –برندینگ  باغ دریاچه –اصفهان  /http://ghaarrestaurant.com کافه رستوران غار  157

 ۱۳۹۷ دی ۱۳۹۷مهر  سئو  ووکامرس –طراحی سایت  –برندینگ  بزرگمهر  –اصفهان  /http://khaanoomnoori.com مشاورین امالك خانوم نوری  158

 ۱۳۹۷ دی ۱۳۹۷تیر  ووکامرس  –طراحی سایت  –برندینگ  زردنجان  –اصفهان  /http://beheshtgarden.com کافه باغ بهشت   159

http://esfahanrubber.com/
http://msc.co.ir/
http://bamailto.com/
http://farahdbar.ir/
http://janomeesfahan.ir/
http://modarabar.ir/
http://gloryband.ir/
http://aamitis.com/
http://tarazbar.ir/
http://vistaseal.com/
http://arcst.ir/
http://nazmbar.com/
http://payastone.com/
http://honarboroomand.ir/
http://mezonediiba.ir/
http://luxurycafeteria.ir/
http://ghaarrestaurant.com/
http://khaanoomnoori.com/
http://beheshtgarden.com/
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 ای سوابق پروژه

 تاریخ پایان تاریخ شروع  توضیحات اجرای پروژه محل   آدرس سایت برند عنوان   ردیف 

 /http://ojshid.com اوج شید  160
مجموعه اوج  -اصفهان 

 شید
 در حال اجرا  ۱۳۹۷فروردین  سئو -طراحی سایت   –برندینگ 

 در حال اجرا  ۱۳۹۶دی   طراحی لوگو –ووکامرس  –طراحی سایت  آرتیمان طب  –اصفهان  /http://dandan724.com فروشگاه اینترنتی تجهیزات دندانپزشکی  161

 تاریخ پایان تاریخ شروع  توضیحات محل اجرای پروژه  آدرس پیج عنوان برند  ردیف 

 1399بهمن  1399بهمن  برندینگ –لوگو  یطراح اصفهان  Parvana پاروانا   162

 ۱۳۹۹مرداد  ۱۳۹۹مرداد  طراحی لوگو  خیابان مولوی –اصفهان  HanieyHosseini هانیه حسینی  163

 ۱۳۹۹تیر  ۱۳۹۹تیر  افزایش فالوور اینستاگرام خواجو  –اصفهان  Miveharzan فروشگاه اینترنتی میوه  164

 ۱۳۹۹تیر  ۱۳۹۹تیر  اینستاگرامافزایش فالوور  بازار هنر –اصفهان  soofastaeisilver2 فروشگاه نقره سوفسطایی   165

 ۱۳۹۹خرداد  ۱۳۹۹خرداد  افزایش فالوور اینستاگرام -لوگوموشن  خیابان ملک  –اصفهان  alma_decorat طراحی دکوراسیون داخلی   166

 ۱۳۹۹خرداد  ۱۳۹۹خرداد  ثبت لوکیشن گوگل زیار –اصفهان  ArameshCoffee قهوه آرامش شهر زیار  167

 ۱۳۹۹خرداد  ۱۳۹۹خرداد  ثبت لوکیشن گوگل خیابان نیرو –اصفهان  HamidTorabi جوشکاری پالستیک   168

 ۱۳۹۹خرداد  ۱۳۹۹خرداد  طراحی کارت ویزیت –طراحی لوگو  خیابان گلزار –اصفهان  KooshaRayaneh فروشگاه لپ تاپ کوشا رایانه   169

 ۱۳۹۸اسفند  ۱۳۹۸دی  مدیریت پیج اینستاگرام خیابان برازنده  –اصفهان  Kartakco خدمات ساختمانی کارتک  170

 ۱۳۹۸مهر  ۱۳۹۸شهریور  افزایش فالوور اینستاگرام سپاهان شهر –اصفهان  FelafelMani پیج فست فود مانی   171

 ۱۳۹۸خرداد  ۱۳۹۸خرداد  ثبت لوکیشن گوگل خیابان گلزار –اصفهان  Gisha Coffee کافه گیشا  172

 ۱۳۹۸خرداد  ۱۳۹۸خرداد  طراحی لوگو  اصفهان  JafariLawESF امیرحسین جعفری مهندس   173

 ۱۳۹۸خرداد  ۱۳۹۸خرداد  طراحی لوگو  خیابان کاوه  –اصفهان  FitMoM باشگاه فیت مام   174

 SayaSanat شرکت تولیدی سایا صنعت   175
شهرك صنعتی   -اصفهان 

 محمودآباد
 ۱۳۹۸خرداد  ۱۳۹۷اسفند  اینستاگرامافزایش فالوور  -طراحی لوگو 

 ۱۳۹۸خرداد  ۱۳۹۷اسفند  افزایش فالوور اینستاگرام کرج MiladRaie میالد راعی   176

 ۱۳۹۷دی  ۱۳۹۷دی  طراحی لوگو  اصفهان  AriaPolymer شرکت آریا پلیمر  177

 ۱۳۹۷اسفند  ۱۳۹۷دی  افزایش فالوور اینستاگرام دروازه تهران  –اصفهان  CheraghCheck پیج چراغ چک   178

179        

 
 ی کامپیوتری ها مهارت

http://ojshid.com/
http://dandan724.com/
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 کامپیوتری هایمهارت 

 شرح توانمندی  عنوان ردیف 

 WordPress        WooCommerce        SEO        تحت وب  1

 Mimics         3Matic Medical        SIMPLANT       ی پزشک یمهندس یافزارهانرم  2

Mango          MiniMagics        VRMesh        

 یکمکان یمهندس یافزارهانرم  3

MATLAB         AutoCAD        SolidWorks       

CATIA         Logopress        Deform        

Festo FluidSIM        MasterCAM        ShopMill        

Visual Nastran        Moldflow       

 نویسیهای برنامهزبان  4
MATLAB         C++         Java        
PHP         CSS         HTML        

CNC 

 یعموم یافزارهانرم  5
Minitab         EndNote         Word        

PowerPoint        Excel         Photoshop       

3D MAX         Prezi         Emaze        
 


