


یسانشراک کردم  یاراد  متسه و  هناگی  دیعس  نم 

هدنب صصخت  یلصا و  لغش  .متسه  رازفا  مرن  دشرا 

هیتنرتنیا و یاه  تیاسبو  یحارط  یسیون و  همانرب 

هژورپ کی  ات 100  تروصب 0  هک  مراد  ور  ییاناوت  نیا 

، تیاس یحارط  رب  هوالع   ، مدب ماجنا  ور  تیاس  یحارط 

یلمع هبرجت  هتشاد و  صصخت  مه   SEO ثحبم رد 

سردم هدنب  .ما  هتشاد  ار  وئس  هژورپ  نیدنچ  ماجنا 

اب یسیون  دک  نودب  تیاس  یحارط  یشزومآ  هرود 

رد قفوم  یصخش  هژورپ  نیدنچ  متسه و  سرپدرو 

تیاس هب  هعجارم  اب  هک  مراد  همانراک 

رد یرتشیب  تاعالطا  دینوتیم   saeedyeganeh.ir

.دینک بسک  نم  یاه  تیلاعف  قباوس و  هدنب و  دروم 

یاه هژورپ  لوغشم  تقو  مامت  تروصب  نالا  ات  هدنب 

رتشیب و هبرجت  بسک  یارب  اما  ما  هدوب  دوخ  یصخش 

تروصب راک  ماجنا  هب  لیام  راک  هقباس  بسک  نینچمه 

.متسه یراکرود 



سرپدرو اب  تیاس  یحارط 

سرپدرو صصختم 

سرپدرو نابیتشپ  حارط و 

سرپدرو حارط  رتسمبو و 

سرپدرو رد  اوتحم  دیلوت 

وئس لوصا  یزاس و  هنیهب 



هناگی دیعس 

وئس تیاس و  حارط 

  ۱۳۷۵ : درجمدلوتم  : لهأت یلیصحتتیعضو  تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

info@saeedyeganeh.ir (+۹۸)۹۳۸۸۴۲۷۷۰۸ 

هموزر هصالخ 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

رتویپماک یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

رازفا مرن  شیارگ :

دازآ درجورب  دازآ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

درجورب ناتسرل ،

۱۷ لدعم : 

۱۴۰۱ - ۱۳۹۹

رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

رازفا مرن  شیارگ :

یتلود روپ  یسمش  دیهش  ینف  هدکشناد  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۷ لدعم : 

۱۳۹۸ - ۱۳۹۶

رتویپماک یسدنهم  ینادراک 

رازفا مرن  شیارگ :

یمالسا بالقنا  یا  هفرح  ینف و  هدکشناد  هاگشناد : / هسسوم

یتلود

نارهت

۱۷ لدعم : 

۱۳۹۵ - ۱۳۹۳



تیاسبو یزاس  هنیهب  وئس و 

اوتحم دیلوت  وئس و 

وئس یاهرازبا 

تیاس وئس 

یرتسمبو

تیاس ینابیتشپ 

اوتحم یگدنسیون 

تیاس بو  اوتحم  دیلوت 

google searchconsole

Google Analytics

گنیتکرام لاتیجید 

ریمیرپ نیودت  -

پاشوتف یبودا 

نیمدا تکریاد  لنپ و  یس 

هنماد تساه و  تیریدم  ینابیتشپ و 

python یسیون همانرب 

پراش یس  یسیون  همانرب 

opp ییارگ یش  میهافم 

mvc میهافم

یلغش قباوس 

وئس تیاس و  حارط 

رسنلیرف

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

سرپدرو هب  لماک  طلست 

سرپدرو یوئس  ثحابم  رب  لماک  طلست 

اوتحم هدننک  دیلوت  یژولونکت و  هزوح  هدنسیون 

نآ رب  لماک  طلست  سرماکوو و  اب  راک  رد  یلاع  هبرجت 

یسرپدرو یاه  تیاسبو  یرادهگن  تیریدم و  لماک  ییاناوت 

سرپدرو اب  تیاس  یحارط  هدنهد  شزومآ  سردم و 

ییا هلجم  و  یهاگشورف  تیاسبو  نیدنچ  تیریدم  هقباس 

یسرپدرو

ییاراک و رظن  زا  یسرپدرو  تیاسبو  لماک  یزاس  هنیهب  ییاناوت 

تعرس

اب ربراک  راتفر  زیلانآ  نینچمه  و  رجینم  گت  لگوگ  رب  طلست 

رجینم گت  رجتاه و 

یسرپدرو تیاسبو  لکشم  عفر  یبای و  بیع  ییاناوت 

وئس سانشراک 

رسنلیرف

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

وئس  off page و on page ثحابم رب  طلست 

یاب تسب  ، روتسا یاب  تسب  یاه  تیاس  رد  یلمع  راک  هبرجت 

 ... گم و تسیژولونکت  ، تسب ویاف  پات  ، سالپ

رجینم گت  لگوگ  سکیتلانآ و  لگوگ  لوسنک و  چرس  رب  طلست 

هدش وئس  لوف  اوتحم  دیلوت 

گنیتکرام لاتیجید  ثحابم  رب  طلست 

یتیروتا نیماد  شیازفا  یعیبط و  یزاس  کنیل  تخاس  ییاناوت 

تیاس

دننامه ییاه  مرفتلپ  اب  راک  رد  طلست 

keyword tool,kwfinder,Ahrefs,Semrush

سیون اوتحم  هدنسیون و 

رنسلیرف

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

نیدرورف ۱۳۹۶ زا  یراکمه  زاغآ 

فلتخم تیاس  زا 5  شیب  رد  اوتحم  دیلوت  هقباس 

یژولونکت هزوح  هدنسیون 

یلدنرف وئس  ینتم  یاوتحم  دیلوت  وئس و  رب  طلست 

لاس 99 رد  لوگریو  تیاسبو  رترب  ناگدنسیون  دصرد  وزج 5 

یط رد  لوگریو  رد  راب  رازه  دص  رب  غلاب  هدنب  یاه  هتشون 

دنا هدش  هعلاطم  ریخا  نایلاس 





ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا



saeedyeganeh

geektube_ir

3aeedyeganeh

989388427708

saa_y

geektube_ir


نابز

یعامتجا هکبش 

اه هژورپ 

روتسا یاب  تسب  هاگشورف 

مدوخ یصخش  راک  بسک و  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

تسب وردوخ  یفرصم  مزاول  یهاگشورف  تیاسبو  حارط  ریدم و 

روتوم و نغور  دیرخ  یاه  درویک  رثکا  یور  تیاسبو  نیا  روتسا  یاب 

رد هک  تسا  کنر  یاراد  لگوگ  جیاتن  لوا  هحفص  رد  سکبریگ  نغور 

نغور منکیم :  ضرع  ار  دنراد  کنر  هک  ییاه  درویک  زا  یضعب  همادا 

یادنویه سکبریگ  نغور  وروی 5، روتوم  نغور  دورتا 10 40، نغور  ، دورتا

خیدض ، زبس دورتآ  سیرگ  ، یرتیل یادنویه ۵  روتوم  نغور  ، ریتسکا

تیاس یور  دوجوم  تالوصحم  زا  رگید  یرایسب  یادنویه و ... 

.دنتسه کنر  یاراد 

bestbuystore.ir طبترم :  کنیل 

رهم ۱۳۹۹

گم تسیژولونکت 

مدوخ یصخش  راک  بسک و  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

تیاس نیا  .گم  تسیژولونکت  ییا  هلجم  تیاسبو  حارط  ریدم و 

ییاه درویک  رد  تیاس  نیا  .تسا  یهاگشورف  ییا  هلجم  تیاس  کی 

عاونا ، تیار یپک  نودب  سکع   ، تسیچ کاخ  یگدولآ  دننامه : 

هحفص پات 5  کنر  یاراد  یرگید  یدیلک  تاملک  کالب و  نشکا 

تروص رد   ، دیشب نئمطم  دینک  چرس  دینوتیم  تسا ( لگوگ  جیاتن 

دنتسم تاعالطا  ات  دیریگب  سامت  هدنب  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین 

( منک لاسرا  نوتارب  ور 

technologistmag.ir طبترم :  کنیل 

نیدرورف ۱۳۹۸

تسب ویاف  پات 

مدوخ یصخش  راک  بسک و  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

رد تیاسبو  نیا  تسب  ویاف  پات  ییا  هلجم  تیاس  حارط  ریدم و 

.تسا لاعف  لوصحم  دیرخ  یامنهار  گنیتکرام و  تیلفا  هزوح 

ضرع ناتتمدخ  ار  تیاس  نیا  کنر  یاراد  یاه  درویک  زا  یضعب 

نیرتگرزب  ، یزیمور نتنآ  بیاعم  ینیگروبمال 2021،  تعرس  منکیم :

گام نیرتهب  ، مرخب اجک  زا  یلحاس  شفک  ناهج 2021،  یاه  داصتقا 

اکیرمآ و ناتسرامیب  نیرتهب  ، ایند ناتسرامیب  نیرتگرزب  ، یدرونهوک

کنر لگوگ  یور  تیاس  نیا  رد  هک  ییاه  درویک  زا  رگید  یرایسب 

.دنا هتفرگ 

top5best.ir طبترم :  کنیل 

نیدرورف ۱۴۰۰

https://linkedin.com/in/saeedyeganeh
https://twitter.com/geektube_ir
https://instagram.com/3aeedyeganeh
https://wa.me/989388427708
https://t.me/saa_y
https://youtube.com/c/geektube_ir
http://bestbuystore.ir/
http://technologistmag.ir/
http://top5best.ir/




سالپ یاب  تسب 

مدوخ یصخش  راک  بسک و  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یاب تسب  یتیلفا  لوصحم و  دیرخ  یامنهار  تیاس  حارط  ریدم و 

لاعف شورف  رد  یراکمه  تیلفا و  هزوح  رد  تیاسبو  نیا  سالپ 

ار دنراد  کنر  لگوگ  یور  هک  ییاه  درویک  تسیل  همادا  رد  .تسا 

رتوکسا  ، هنارتخد باوخ  تخت  نیرتهب  منکیم :  ضرع  ناتتمدخ 

یهام نیرترادفرطرپ   ، کیتورکیم رتور  نیرتهب  ، راد غارچ  یقرب 

یبای بیع  کناب ،  ولب  بیاعم  ایازم و   ، ایرد یهام  نیرتهب   ، بونج

تیاس نیا  یاه  درویک  زا  رگید  یرایسب  پات و ...  پل  اب  وردوخ 

دنتسه هبتر  یاراد  لگوگ  لوا  هحفص  یور 

bestbuyplus.ir طبترم :  کنیل 

نیدرورف ۱۴۰۰

اوتحم دیلوت  یگدنسیون و 

لوگریو تیاس  یصخش و  یاه  تیاس  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

لاس 1399 و 1400. رد  لوگریو  رترب  ناگدنسیون  دصرد  وزج 5 

.دنا هتشاد  دیدزاب  راب  رازه  یالاب 100  تالاقم 

virgool.io/@saeedyeganeh طبترم :  کنیل 

نیدرورف ۱۳۹۸

مرن یاه  تراهم 

یریگ میمصت 

یزاس دامتعا 

یهد شرازگ 

هرکاذم تراهم 

یربهر

یواکجنک

تکراشم

راکتشپ هزیگنا و 

یریذپ فاطعنا 

تابث

لکشم عفر  یبای و  بیع 

یسررب لیلحت و 

تاطابترا

http://bestbuyplus.ir/
http://virgool.io/@saeedyeganeh








سیردت قباوس 

سرپدرو اب  تیاس  یحارط  یشزومآ  هرود 

بویتوی

youtube.com/playlist? طبترم :  کنیل 

list=PLgdzY4Zzf3NpmCQsyaLlX2oeI8qFfVyXx

رد سرپدرو  اب  تیاس  یحارط  روحم  هژورپ  یلمع  هرود  سردم 

لاح رد  روحم  هژورپ  ناگیار و  الماک  تروص  هب  هرود  نیا  رد  بویتوی  

رب غلاب  نونک  ات  تسا و  بوتوی  یور  بویت  کیگ  لاناک  رد  راشتنا 

تسا هدش  رشتنم  هرود  نیا  تمسق   40

اه یدنم  هقالع 

یرتسمبو

اوتحم دیلوت  وئس و 

گنیپرکسا بو 

یربیاس تینما  یژولونکت و  هزوح 

گنینرل نیشام 

راک بسک و  داجیا  ینیرفآراک و 

یپاتراتسا

هاوخلد شخب 

نم اب  طابترا 

یصخش تیاسبو  هب  دینوتیم  نم  دروم  رد  رتشیب  تاعالطا  یارب 

مزال تاعالطا  مامت  .دینک  هعجارم   saeedyeganeh.ir سردا هب  نم 

مداد رارق  اجنوا  ور 

http://youtube.com/playlist?list=PLgdzY4Zzf3NpmCQsyaLlX2oeI8qFfVyXx

