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علی پورعباسی
عاشق تحلیل و رقابت سئویی

درباره من

از اردیبهشت سال 98 به صورت جدی کارم رو در حوزه سئو شروع کردم. در این مدت سعی کردم کار با

ابزارهای مورد نیاز رو یاد بگیرم و تجربم رو توی این حوزه افزایش بدم. ابتدای سال 1400 مجموعه

"مرکزسایت" رو همراه با گروهی از متخصصان حوزه IT راه اندازی کردم که تا االن تونستیم به حدود 30

شخص/شرکت خدمات الزم رو ارائه کنیم.

از ابتدای آذر 1401 در پروژه ای با عنوان "بستی وب" که هم بنیان گذار هستم، مشغول توسعه خدماتمون

هستیم تا کمک کنیم تعداد بیشتری از افراد بازار سنتی قادر باشند بر بستر اینترنت با کمترین هزینه ممکن

کسب و کار خودشون رو راه اندازی کنند.

سوابق شغلی

اردیبهشت ۱۴۰۰ تا اکنون کارشناس سئو
اعتبارکاالی فرداد ایرانیان - تهران

اسفند ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۴۰۰ کارشناس سئو
ای اس جی ترید - تهران

اردیبهشت ۱۳۹۸ تا دی ۱۳۹۸ کارآموز سئو و تولید محتوا
رسپیناتک - تهران

SEO  WordPress

از اردیبهشت 1400 تا امروز مشغول به سئو و بهینه سازی وب سایت اعتبارکاال هستم. در

این مسیر تجارب زیادی کسب کردم و با چالش های مختلفی دست و پنجه نرم کردم. از

نتیجه حال حاضر با در نظر گرفتن امکاناتی که در اختیارم قرار گرفته راضی هستم.

SEO  WordPress  Excel

شرکت ای اس جی ترید با تعداد پرسنل 20 تا 50 نفر، شرکتی فعال در حوزه عمده فروشی

آنالین است. تجربیاتی که در این شرکت به دست آوردم من رو به یک کارشناس سئو تبدیل

کرد. همکاری من با این شرکت برای جا به جایی به شرکتی بهتر تموم شد.

SEO  WordPress  CSS  HTML

اولین تجربه کاری من در این شرکت بود، اول به عنوان کارآموز طراحی سایت رفتم، بعد که

متوجه بی عالقگیم شدم طراحی رو کنار گذاشتم و محتوا نویسی رو شروع کردم. بعد از اون

کارم رو به عنوان کارآموز سئو شروع کردم و عاشقش شدم. 

از 98 و تجربه کارآموزی من در شرکت رسپینا مسیر شغلیم برام مشخص شد.
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تحصیالت

بهمن ۱۳۹۶ تا اکنون مهندسی کامپوتر
کارشناسی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران - تهران

مهر ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۵ 
۱۹+ معدل 

ریاضی
دیپلم - دکتر حسابی - اهواز

مهارت های فنی

SEO

WordPress

تکنولوژی های مورد عالقه برای کار 

SEO  WordPress

بین ۲ و ۴ سال

بین ۱ و ۲ سال

گواهی ها

اعتبار از آبان ۱۳۹۹ تا آبان ۱۴۰۰ 
مشاهده تصویر گواهی

Backlink Management
SEMrush

SEO

مهارت های نرم

مسئولیت پذیری
انعطاف پذیری
گزارش نویسی
روابط عمومی

مهارت حل مساله
پشتکار

مهارت در نگارش
تیم سازی

قدرت تاثیرگذاری بر دیگران

زبان

انگلیسی
فارسی

https://quera.org/media/public/certificate/4e8c344adcd04690909e993e70eb4557.jpg
https://static.semrush.com/academy-prod/certificate/6356125/SEMrush-Academy-Certificate-86ab7f085a3b3b8dd31438326f698b1ea4b6049404f56ad5987245f55a40aa4b.png


سایر پروژه ها

فروردین ۱۴۰۰ سئوی سایت گروه صنعتی استیم پاور

شهریور ۱۴۰۰ سئو و تولید محتوای فروشگاه لوازم خانگی رجبی شاپ

SEO  WordPress

کلمه کلیدی "قیمت کارواش بخار" و "کارواش بخار اقساطی" و چند کلمه دیگر برای این

کسب و کار کلمات اصلی هستند که در آنها لینک اول تا سوم هستیم.

SEO  WordPress

پروژه فروشگاه لوازم خانگی رجبی شاپ از شهریور 1400 استارت خورده، از همون موقع تا

االن ما با این مجموعه به صورت پروژه  ای همکاری داشتیم..
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https://rajabishop.com/

