
MEHDI DERAKHSHAN

P R O F I L E  I N F O

E X P E R T  S K I L L S

C O N T A C T  I N F O

PHP AND WORDPRESS DEVELOPER

PHP and WordPress developer with 4 
years experience and having so many 
successful project. Worked freelance 
on some WordPress and Seo project in 
Iranian's company. These days, I fully 
concentrate on php and laravel in 
order to achieve a really Good 
knowledge level in this field.
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CSS/HTML
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JavaScript

Seo

W O R K  E X P E R I E N C E

Worked in Nirone company as a

WordPress designer and developer and

seo manager.

WordPress designer and developer.  I

Have designed some websites by php

javaScript, html and css due to

company's business and needs.

This site is totally Exclusive, becuse it

has new and unique designe for

choosing best colors and decorate for a

house.

Rangafroz company | 2019_2020

SENIOR WORDPRESS DEVELOPER

Nirone company | 2020_now

+98-9033012748

derakhshan.mm69@gmail.com

alborz

www.Canseo.ir

OOP

https://canseo.ir/
tel:+989033012748
https://canseo.ir/
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محمد مهدی درخشان

درباره من

مهارت های تخصصی

راه های ارتباطی

PHP طراح سایت، برنامه نویس وردپرس و

توسعه دهنده پی اچ پی و طراح سایت وردپرس با 4 سال تجربه و داشتن پروژه

های بسیار موفق ایرانی و خارجی در این حوزه. 

حضور به صورت تمام وقت، فریلنسری، تیمی در چندین شرکت معتبر ایرانی.

متخصص ارشد سئو با 8 سال سابقه در این حوزه.

آشنایی کامل با UI/UX و امور گرافیکی با مدرک از آموزشگاه معتبر.

انجام انواع پروژه های طراحی سایت، برنامه نویسی سایت های اختصاصی،

وردپرسی، افزونه نویسی و مدیریت سئو به صورت آزاد.

 در حال حاضر، تمرکز من کامالً روی PHP , Laravel و برنامه نویسی
Wordpress می باشد تا به سطح دانش واقعاً خوبی در این زمینه برسم.

+98- 9033012748

derakhshan.mm69@gmail.com

alborz

سوابق کاری

در شرکت Nir-one به عنوان طراح وردپرس و توسعه

دهنده الراول و مدیر ارشد سئو مشغول بوده ام.

طراح و توسعه دهنده وردپرس. 

من به دلیل نوع کسب و کار و نیاز شرکت، وب سایت

هایی با php javaScript، html و css طراحی کرده ام.

پروژه ها و نمونه کار های صورت گرفته در این شرکت

کامالً اختصاصی می باشد.

مدیریت قسمت IT این شرکت بر عهده من بود.

شرکت رنگ افروز | 1398 تا 1399

طراح سایت وردپرس، مدیر ارشد سئو

شرکت نیروان | از 1399 تا االن

متخصص ارشد سئو

IT طراح سایت و برنامه نویس وردپرس، مدیر بخش

www.Canseo.ir

PHP Programming

Wordpress 

CSS/HTML

MySQL

JavaScript

Seo

OOP

https://canseo.ir/


فعالیت فریلنسری برای شرکت Rayshomar (سامانه

انتخابات الکترونیکی و آنالین) به عنوان توسعه دهنده

اصلی برای ری دیزاین سایت asp.net و برنامه آنها با

کدهای css، html، بوت استرپ، جاوا اسکریپت.

با همانه یا داروبوم (سایت داروخانه آنالین)، من اینجا

به صورت آزاد و فریلنسری مشغول بودم تا وردپرس و

cms پرستاشاپ آنها را توسعه دهم. سئو و تمام

استراتژی های دیجیتال مارکتینگ را به آنها آموزش

دادم تا محصوالت خود را بهتر بفروشند.

فرانت اند به صورت فریلنسری برای استارت آپ

vam30 وام سی.

و چندین پروژه آنالین و موفق دیگر...

پروژه های فریلنسری | 1395 تا االن

برنامه نویس وردپرس، متخصص سئو

مرکز سخت افزار ایران | 1396 تا 1398

پروژه ها و نمونه کار ها
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پروژه های فرانت اند
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سوابق کاری

طراح، توسعه دهنده و مشاور وردپرس. 

من وب سایت های زیادی برای سامسونگ، ال جی، ایسوس، اپل،

کانن، نیکون، اچ پی، لنوو، نمایندگی ایسر و... طراحی کردم.

تمامی این سایت ها را از لحاظ سئو به رتبه باالیی در گوگل

رساندم.

PHP , WORDPRESS , طراحی سایت، برنامه نویسی

JAVASCRIPT , CSS/HTML , UI/UX , GERAPHIC , SEO
و...

طراحی سایت، برنامه نویسی و سئو HTML/ CSS , UI/UX


