
مسلط به زبان انگلیسی در سطح روان صحبت کردن، نویسنده

، یا هفرح  یاوتحم  دیلوت   ، وئس یسیلگنا  تالاقم  راتساریو  و 

هنیمز رد  یسیلگنا  هب  یسراف  یسراف و  هب  یسیلگنا  هربخ  مجرتم 

یاوتحم دیلوت  هقباس  " و  نابز شوه  سسوم "  ، فلتخم یاه 

هراشا دراوم  رد  راک  هقباس  .یراتشون  یتوص و   ، ییویدیو  ، یشزومآ

رکذ نییاپ  شکنیل  هک  یگالب  رد  زا 2016. ( لاس  تدم 6  هب  هدش 

نتم مدرک و  شیاریو  متشون و  لاحبات  هک  یتالاقم  زا  یخرب   ، هدش

( .دیش دراو   'VPN' اب .دینیبب  دینوتیم  ور  مدرک  همجرت  هک  ییاه 

سامت تاعالطا 

amirforoozanmehr790@gmail.com 

(+۹۸)۹۳۰۱۳۵۱۶۷۴ 

۰۲۶۴۵۳۵۸۴۳۰ 

https://amirhosseinforuzanmehr.blogspot.com 

دابآ رظن  زربلا ،  

تولید محتوا سئو محور در وردپرس

نویسندگی، ویرایش و پارافریز مقاالت 
انگلیسی

رهم نازورف  نیسحریما 
یسیلگنا راتساریو  مجرتم و  هدنسیون ،

۱۳۷۹/۷/۱ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

یلیصحت تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

یمجرتم شیارگ :

یتلود نیوزق  یللملا  نیب  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

دابآ رظن  زربلا ،

۱۸/۱۰ لدعم : 

Sportmob  تیاسبو

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

ییوجشناد یاه  هژورپ 

نیوزق

اهدرواتسد فیاظو و 

درمتسار تیاسبو 

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

هموزر هصالخ 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

کارشناسی زبان انگلیسی

۱۴۰۰ - ۱۳۹۷

یلغش قباوس 

نویسنده و ویراستار مقاالت انگلیسی

رذآ ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

یاه هنیمز  رد  وئس  یسیلگنا  تالاقم  ( Paraphrasing) یسیونزاب شیاریو و  یگدنسیون ،

یگدنز بلاج  عیاقو  ناراکشزرو و  اه و  نکیزاب  یفارگویب  ...و ،) سکوب  لابتکسب ، لابتوف ، ) یشزرو

نینچمه اه و  مویداتسا  هچخیرات  لابتوف ، یاه  هاگشاب  هنیمز  شیپ  هچخیرات و  نوشیصخش ،

نیا دص  ات  رفص  زا  ...و .  گنیمیگ  فلتخم  تاعوضوم  ییویدیو ، یاه  یزاب  هب  طوبرم  تالاقم 

وئس تامیظنت  تاعالطا و  ندرک  رپ  هشیم : دراوم  نیا  لماش  هک  همدوخ  هدهع ی  رب  اه  هلاقم 

اه و هژاو  رارکت  سکع ، تنیوپ ، تلوب  همدقم ، هاتوک ، حیضوت  رتیت ، ، Tags و Category دننام

نیا یارب  لاحبات  هک  یتالاقم  زا  یدایز  دادعت   ) .هلاقم رسارس  رد  یهد  کنیل  یدیلک و  تارابع 

( هدوجوم ' Sportmob  ' بسچرب اب  میصخش  گالب  رد  متشون  تیاسبو 

ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس

نمهب ۱۴۰۰ رهم ۱۳۹۷  -

هک مداد  ماجنا  یدایز  همجرت  یاه  هژورپ  نیوزق ، یللملا  نیب  هاگشناد  رد  ملیصحت  نارود  لوط  رد 

English to Persian  ' یاه بسچرب  اب  میصخش  گالب  رد  ور  انوا  زا  یضعب 

.مدرک دولپآ  ' Persian to English Translation  ' و ' Translation

مترجم زبان انگلیسی

ریت ۱۳۹۷ نیدرورف ۱۳۹۷  -

هلاقم هراد  یسانشدوخ  عوضوم  رد  ور  هبتر 1  ناریا  رد  هک  درمتسار  تیاسبو  یارب  یهاتوک  تدم 

.hackspirit.com و success.com لثم یربتعم  یاه  تیاسبو  زا  مدرک  همجرت  یفلتخم  یاه 

English  ' بسچرب اب  دینوتیم  ور  تیاسبو  نیا  یارب  نم  همجرت  یاه  هنومن  )

( دینیببب میصخش  گالب  رد  ' to Persian Translation



ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

گویش و نوشتار به 
انگلیسی

تولید محتوای آموزشی و سرگرمی

تحلی ل بنیادی و تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال ارز 
دیجیتال

ruvo2000

+989301351674

amirhossein.foruzanmehr

amir.foroozan.75

amirhossein-foruzanmehr

eduurado

کاوژپ هسسوم :

امرف شیوخ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یعس نوا  رد  هک  دوب  یسیلگنا  نابز  شزومآ  یزاجم  نیالنآ و  هسسوم ی  نابز  شوه 

نابز شوه  فده  مدب و  هئارا  نکمم  لکش  نیرتقالخ  هب  ور  یشزومآ  یاوتحم  مدرکیم 

زا سپ  فده  بطاخم  هک  یلکش  هب   ، دوب یسیلگنا  نابز   ' شخب تذل  یعقاو و  یریگدای '

زکرمت .هشب  هجوتم  یرادینش  هچ  یراتشون و  تروصب  هچ  ور  تالمج  ینعم  هنوتب  یتدم 

.دوب هدننک  مرگرس  یریوصت و  یریگدای  یور  نابز  شوه  رد  نم 

t.me/hooshzaban ، instagram.com/hooshezaban طبترم :  کنیل 

یعامتجا هکبش 

نابز

انگلیسی

مهارت شنیداریمهارت نوشتنمهارت گفتاریمهارت خواندن

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

آیلتس

تشهبیدرا ۱۳۹۵

اه هژورپ 

هوش زبان

نیدرورف ۱۳۹۶

تاراختفا

معد ل 'الف' دانشگاه بین المللی در تمامی طو ل دوران 7 ترم 

کارشناسی

مهر ۱۴۰۰

دانشجوی رتبه 'یک' موسسه آموزش زبان پژواک با نمره های باالی 

80 از 100 در مقاطع آیتلس و باالی 90 در مقاطع پایینتر 

اردیبهشت ۱۳۹۵

100%100%100%100%

https://t.me/ruvo2000
https://wa.me/+989301351674
https://www.instagram.com/amirhossein.foruzanmehr/
https://www.facebook.com/amir.foroozan.75
https://www.linkedin.com/in/amirhossein-foruzanmehr
https://twitter.com/eduurado
http://t.me/hooshzaban%20%D8%8C%20instagram.com/hooshezaban



