تامدخ
شزومآ و هرواشم ،ینابیتشپ تامدخ

هرواشم ،ینابیتشپ تامدخ
شزومآ و
دوبهب ار دوخ وئس و دیسرب دوخ یسرپ درو تیاس هب ،دینک داجیا ار یسیورس هک تسه زاین اهاگ
.دیشاب هتشادن یفاک تقو ای شناد تسا نکمم یلو دیشخبب
.تسا ویاه میت یارب تمدخ تساوخرد لاسرا دیهد ماجنا یطیارش نینچ رد تسه مزال هک یراک اهنت
،ینابیتشپ تامدخ تساوخ رد شزومآ اب دینک لاسرا ار دوخ تمدخ تساوخرد هنوگچ دینادیمن رگا
.دیشاب هارمه شزومآ و هرواشم

تمدخ تساوخرد لاسرا هوحن
لنپ تسار تمس زا و هدش دوخ یربراک لنپ دراو لوا ماگ رد دیاب تمدخ تساوخرد لاسرا یارب
.دینک کیلک »تمدخ تساوخرد« هنیزگ یور رب تامدخ شخب رد یربراک

.دییامن صخشم ار دوخ تمدخ عون دیاب هدش زاب هحفص رد
هرواشم  Wordpress،ینابیتشپ  SysAdmin، DevOps،تساوخرد لیبق زا یعونتم یاههنیزگ
.دراد دوجو رورس یرامعم و یزادنا هار هرواشم و شورف شیازفا هرواشم SEO،

.دییامن کیلک باختنا همکد یور رب و هدرک صخشم ار تمدخ عون دیناوتیم دوخ زاین رب انب
ویاه تامدخ تسیل
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،دیوشیم تمدخ حیضوت تمسق دراو ،تمدخ باختنا زا سپ
تساوخرد تبث همکد یور رب سپس و دینک حرطم ار دوخ یاهزاین و اههتساوخ دیاب امش شخب نیا رد
.دوش لاسرا امش تساوخ رد ات دییامن کیلک

تساوخرد تبث
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طسوت تمدخ تساوخرد یسررب
ویاه ناسانشراک
ماجنا یارب هدش هدز نیمخت هنیزه و هدرک یسررب ار امش یلاسرا تمدخ تساوخرد ام ناسانشراک
تمدخ تساوخرد دنیارف هیلوا تمیق یور رب قفاوت تروص رد دش دهاوخ لاسرا امش هب ،تساوخرد
.دش دهاوخ عورش تعرس هب امش

تساوخرد تامدخ تیعضو یسررب
هدش
،هدش تساوخ رد تامدخ یور رب کیلک اب دیناوتیم تامدخ شخب رد یربراک لنپ تسار تمس رد
.دیزادرپب دوخ هدش تساوخ رد تامدخ تیعضو یسررب هب

یلعف تیعضو دیناوتیم تیعضو نوتس رد هک دراد دوجو امش تساوخرد تاعالطا هدش زاب هحفص رد
.دینیبب ار دوخ تساوخرد
،تساوخرد هدهاشم همکد یور رب کیلک اب تایلمع نوتس رد نینچمه
غلبم نینچمه و ویاه ناسانشراک خساپ ،لاسرا خیرات ،تساوخرد نتم دننام یرتزیر تاعالطا
.دینک هدهاشم ار دوخ تساوخرد یارب هدش نییعت

هداد هداد تساوخرد هدهاشم
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اه تساوخرد تسیل
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مادقا دیدج تمدخ تساوخرد همکد یور رب کیلک اب دیناوتیم هدش تساوخرد تامدخ هحفص رد نینچمه
.دییامن دیدج تساوخرد لاسرا و داجیا هب
لاسرا اب دیناوتیم دوب هدنام مهبم ناتیارب یاهلئسم و دیتشاد یلاوس زونه رگا لاح نیا اب
،ویاهینابیتشپ میت هب تکیت
.دینک حرطم ار دوخ لاوس

