محمدرضا راستی
طراح وبسایت وردپرس
نمونه کار ها

درباره من

فروشگاه قطعات جاینت پارت – آقای ربات – دیسک تراش یوناراک – طلوع پردیس

سالم ،محمدرضا راستی هستم یک طراح و

آرارات تکنولوژی(انگلیسی) – بیمه ابزار – رامتین آرا – آموزش زیست شناسی کنکور
فایضی – گروه تبلیغاتی کاریزما – سوران سرویس – خبرنامه زوفاسنی – خبرگزاری
چابهار تایمز – آژانس تبلیغاتی و مارکتینگ هیوا –

تلویزیون اینترنتی WT-NEWS

آژانس مسافرتی شیردال – سایت کلینیک تخصصی نور – سالن زیبایی ِملو

فروشگاه مهران پوالد – زیپ جت(سایت و پنل کاربران)

توسعه دهنده قالب وردپرس که از  1396به
عنوان فریلنسر فعالیت میکنم.
آشنایی من با وردپرس در  16سالگی اتفاق افتاد،
البته قبل از اون من اطالعات خیلی مفید و زیادی
درمورد شبکه های کامپیوتری ،اصول کار وب و
سرورها و همینطور مسیریابی ،از طریق شرکت

*برای مشاهده بر روی نمونه کارها کلیک کنید.

ارائه دهنده خدمات اینترنتی که اون موقع

مهارت های من

داشتیمش یاد گرفتم ،در طی چند سالی که
Wordpress

90%

55%

80%

PHP
40%

70%

HTML/CSS
JS

کنم که حتی مسئولین شبکه اون سازمان هم

65%

illustrator
Photoshop

50%

35%

های کامپیوتری تجربه هایی داشتم و واقعا
باعث خوشحالی منه که تونستم مسائلی رو حل

Bootstrap
30%

گذشته ،درمورد طراحی سایت و درمورد شبکه

TagManager
GA4

*درصد ها بر اساس میزان بهره مندی من از مهارت ها هستند ،به طور مثال در ایالستریتور
می توانم طرح های از پیش آماده شده را شخصی سازی کنم ،تغییر دهم و خروجی بگیرم...

قادر به حلش نبودن و براشون به چالش تبدیل
شده بود ،کارهایی مثل مرتب کردن اتاق سرور و
رفع لوپ شبکه تا مجازی سازی و خدمات  VOIPو
سر و کله زدن با آنتن های وایرلس باالی دکل...

تماس با من
تلفن:

+98-9172233241

توانایی ها
-طراحی و توسعه(قالب) وبسایت وردپرسی

وبسایت:

Mrdotrasti.ir

طراحی از روی طرح گرافیکی به وسیله صفحه ساز ها()Elementor-Visual Composerتبدیل طرح گرافیکی به قالب  HTMLو سپس تبدیل به قالب وردپرسی-رفع مشکل ریسپانسیو و مسائل Mobile friendly

بهینه سازی وبسایت (رفع مسائل مرتبط با TTFB ،CLSو) ...مدیریت وبسایت وردپرسی/ووکامرسی-بررسی وبسایت و ارائه راهکار

در حوزه Technical SEO

رفع مشکل وبسایت وردپرسی هک شده(تحت شرایطی که امکان پذیر باشد).افزایش امنیت وبسایت وردپرسی و گزارش گیری از وضعیت امنیتی وبسایت-مدیریت سیستم کش و به کار گیری CDN

آدرس ایمیل:
Mr.rasti@outlook.com

ویژگی های شخصیتی من
صبورم ،عاشق یادگیری و فهم عمیق فرایندهام
دوستدارم همه چیز طبق برنامه ریزی و دقیق
انجام بشه اما میتونم بحران رو مدیریت کنم و
اولویت بندی کنم کارهارو دقیق انجام بدم.

