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Corel Drawphotoshopیرادباسح میهافم  اب  ییانشآ 

هناارف یا  هفرح  ینف و  دازآ  هاگشزومآ 
یلغش هاگشزومآتیعقوم  سسوم 

راک هب  عورش  ۱۳۹۷/۷خیرات 

یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

هناارفتاحیضوت تاعالطا  یروانف  هاگشزومآ  سیسات 
روشک یا  هفرح  ینف و  نامزاس  رظن  ریز 

Html,Css,Bootstrap,Responsive,Jquery,JavaScript, C#، C++، ASP.NET , SQL, هلمج زا  یسون  همانرب  یاه  هرود  یبرم  سسوم و 
 ... ربراک ICDL و Webform,MVC,Core3 و 

کینورتکلا ناار  تکرش 
یلغش بوتیعقوم  سون  همانرب 

راک هب  عورش  ۱۳۹۷/۴خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۷/۹خیرات 

.دوبتاحیضوت هاگشزومآ  سیسات  گنوآ و  یرازفا  مرن  رتفد  رد  راک  ناا  نیبام  هدشداجا  هفقو  لیلد  هب  کینورتکلا  ناار  تکرش  رد  راک  عورش 
.هاگشزومآ سیسات  لیلد  هب  راک  ناا 

.دش هتفرگ  هدنب  بناج  زا  راک  مامتا  رب  میمصت 

رکف یوداج  یرازفا  مرن  تکرش 
یلغش سونتیعقوم  همانرب 

راک هب  عورش  ۱۳۹۵/۱۰خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۶/۶خیرات 

.ناتسربطتاحیضوت گنوآ  یفنص  رتفد  تکرش و  تریدم  اب  نامزمه  راک  عورش 
: مدوب نآ  لیمکت  تخاس و  لحارم  رد  اجنآ  رد  هک  ییاهرازفا  مرن 

نینچمه جاودزا و  لیلد  هب  راک  ناا  یسدنهم و ...  ماظن  شزومآ  شخب  رازفا  مرن  فانصا و  تریدم  رازفا  مرن  تاداهنشیپ ، ماظن  عماج  رازفا  مرن 
.توافتم ناکم  ود  رد  نامز  مه  ندرک  راک  یراوشد 

اه تراهم 

یراک قباوس  

زا ۶ e-estekhdam.comهحفص ۲ 

...همادا
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ناتسربط گنوآ  تاسبو  یحارط  رتفد 
یلغش تریدمتیعقوم 

راک هب  عورش  ۱۳۹۶/۴خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۷/۴خیرات 

.تاستاحیضوت بو  یحارط  هتسر  رد  ناردنزام  رتویپماک  هداحتا  یفنص  شخب  رد  تیلاعف  زاغآ 
.تسا هدوب  تکرش  یاهتیلاعف  هلمج  زا  هدش  رکذ  اه  هژورپ  شخب  رد  اه  نآ  زا  یخرب  هک  رگد  رایسب  یاه  تاس  اه و  لاتروپ  اه ، هژورپ  تخاس 

.هاگشزومآ سیسات  یارب  مادقا  لیلد  هب  تیلاعف  ناا 

رتسگ ناار  تکرش  ناردنزام - یروانف  ملع و  هاگشناد 
یلغش بوتیعقوم  تحت  یسون  همانرب  سردم 

راک هب  عورش  ۱۳۹۵/۷خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۶/۱۱خیرات 

.ناردنزامتاحیضوت یروانف  ملع و  هاگشناد  رد  هرفن  هورگ 15  ود  رد  تاس  بو  تنالک  تمس  ثحابم  شزومآ 
شناد تکرش  ک  هک  اتد  ناد  هورگ  اب  یراکمه  یراس و  رهش  رد  رتسگ  ناار  یرازفا  مرن  تکرش  رد  تاس  بو  رورس  تنالک و  تمس  ثحابم  شزومآ 

.هدوب ناینب 

ناتسربط گنوآ  رازفا  مایپ  تکرش 
یلغش ناتسربطتیعقوم  گنوآ  رازفا  مایپ  تکرش  رادماهس  هریدم و  تئیه  سیئر  لماع و  ریدم 

راک هب  عورش  ۱۳۹۵/۴خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۶/۴خیرات 

.داگراساتاحیضوت یارس  ینریش  ور  هبور  داهج - یوک  - دابآ حرف  نادیم  رد  عقاو  ناتسربط  گنوآ  رازفا  مایپ  تکرش  سیسات 
.ناردنزام ناتسا  هناار  یفنص  ماظن  رد  توضع  لیلدب  تکرش  تیلاعف  ناا 

اکن نامیس  هناخراک 
یلغش اکنتیعقوم  نامیس  هناخراک  کیتامروفنا  شخب  رد  یزومآراک 

راک هب  عورش  ۱۳۹۵/۱خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۵/۴خیرات 

لنتاحیضوت تاس و  و   ... وله و امراک و  رازفا  مرن  متسیس و  ناراکمه  عماج  رازفا  مرن  دننام 17  زودنو  تحت  یاه  رازفا  مرن  اب  ییانشآ  ههام ،  هرود 4 نیا  رد 
.دش هداد  شزومآ  ...و  رورس  رازفا Cisco و  مرن  هکبش و  اب  ییانشآ  یرادا و  تابتاکم  و  نامیس و ...  هناخراک  یصصخت 

یراک قباوس  

زا ۶ e-estekhdam.comهحفص ۳ 

...همادا
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اکن ربارتدنزام  لقن  لمح و  تکرش 
یلغش رگلیلحتتیعقوم  سون و  همانرب  هژورپ -  ریدم 

راک هب  عورش  ۱۳۹۴/۱۰خیرات 

یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

لاس 1394تاحیضوت هام  ید  رد  دادرارق  دقع 
.بناجنا تریدم  هب  اکلس  یرازفا  مرن  میت  اکن و  ربارتدنزام  لقن  لمح و  تکرش  دادرارق : نیفرط 

.تکرش تاس  ینامزاس و  لاتروپ  رازفا  مرن  تخاس  دادرارق : ناونع 
.میتسه شا  ینابیتش  ماجنا  لاح  رد  زین  نونکا  مه  تشگ و  تکرش  لیوحت  ررقم ، نامز  رد  هژورپ 

اکلس یرازفا  مرن  میت 
یلغش رنازیدتیعقوم  رگلیلحت و  سون ، همانرب  میت -  تریدم 

راک هب  عورش  ۱۳۹۴/۴خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۵/۴خیرات 

.دوبتاحیضوت هعومجمریز  زا 3  لکشتم  هک  اکلس  یرازفا  مرن  میت  رد  یسون  همانرب  هزوح  رد  یصصخت  تروصب  راک  زاغآ 
.دندوب یروانف  ملع و  هاگشناد  رد  بناجنا  یسون  همانرب  یاه  هرود  رد  هدننک  تکرش  ناوجشناد  زا  میت ، یاضعا 

.ییوجشناد هرود  ناا  رد  هورگ  راک  ناا 

ناردنزام یروانف  ملع و  هاگشناد 
یلغش یسونتیعقوم  همانرب  یاه  هرود  سردم 

راک هب  عورش  ۱۳۹۳/۷خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۵/۱۲خیرات 

حرشبتاحیضوت بو  تحت  یسون  همانرب  یاه  هرود  رد  بناجنا  سردت  رهشهب  یروانف  ملع و  هاگشناد  اب  ات 15/12/1395  خیرات 15/12/1393  رد  دادرارق  دقع  یط 
: ددرگ ماجنا  ریز 

.ههام هس  بو  تاحفص  یحارط  هرود  یازجم  هرود  سردت 5 
(ASP.NET WebForm  ) یسون همانرب  یازجم  هرود  سردت 2 

#C یسون همانرب  یازجم  هرود  سردت 2 
( .دشابیم زین  دوخ  لیصحت  لحم  هاگشناد  هاگشناد ، نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  )

ییوجشناد راک  دازآ - 
یلغش ییوجشنادتیعقوم  یاه  هژورپ  ماجنا  سون و  همانرب 

راک هب  عورش  ۱۳۹۳/۷خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۵/۴خیرات 

... تاحیضوت رهشهب و یروانف  ملع و  ناردنزام ، یاه  هاگشناد  رد  ییوجشناد  زودنو  بو و  تحت  یاه  هژورپ  ماجنا 

یراک قباوس  

زا ۶ e-estekhdam.comهحفص ۴ 

...همادا

https://e-estekhdam.com


زیگنارهم ییابز  هاگشزومآ 
یتنرتنا http://Mehrangiz.orgسردآ 

یراستاحیضوت رهش  رد  عقاو  زیگنارهم  ییابز  تبقارم و  هاگشزومآ 

اکن ربارتدنزام  یالاک  یرهش  نیب  یا  هداج  لقن  لمح و  تکرش 
یتنرتنا http://Mazandtarabar.comسردآ 

رگدتاحیضوت ناوارف  یاه  تیلباق  تااکش و  تاداهنشیپ و  نارادماهس -  نادنمراک -  لاتروپ  اب  هارمه  یربخ  تاس 

هناارف یا  هفرح  ینف و  هاگشزومآ 
یتنرتنا http://Farrayane.irسردآ 

هناارفتاحیضوت یا  هفرح  ینف و  هاگشزومآ  یربخ  تاس 

ناهن هاگن  هتسبرادم  نیبرود  شورف  تکرش 
یتنرتنا http://NegahPenhan.irسردآ 

ناهنتاحیضوت هاگن  تالوصحم  هتسبرادم و  نیبرود  شورف  تاس 

یراس رد  یتشادهب  راون  نیالنآ  شورف 
یتنرتنا http://BBPad.irسردآ 

تساتاحیضوت هدش  فقوتم  العف  هجدوب  دوبن  لیلدب  هک  یراس  رد  یتشادهب  راون  نیالنآ  شورف  یهاگشورف  تاس 

فارطا یاهرهش  یراس و  رد  یسورع  یامنهار 
یتنرتنا http://AroosBeshi.irسردآ 

فارطاتاحیضوت یاهرهش  یراس و  رد  یسورع  یامنهار  یتاغیلبت  تاس 

ناردنزام یاهیدنمزاین 
یتنرتنا http://011Niaz.comسردآ 

... تاحیضوت مود و تسد  ون و  مزاول  شورف  لیبموتا ، کالما ، مادختسا ، راک ، بسک و  یاه  شخب  رد  لاعف  ناردنزام  یاهیدنمزاین  تاس 
.دش هتفرگ  راک  مامتا  رب  میمصت  راوید  روپیش و  تاس  هلمج  زا  هدر  مه  نابیقر  اب  تباقر  رد  یناوتان  لیلدب 

هاگشزومآ تریدم  هناماس 
اهتاحیضوت هاگشزومآ  تریدم  هناماس  زودنو  بو و  تحت  رازفا  مرن 

ناروتسر تریدم  هناماس 
اهناروتسرتاحیضوت تریدم  هناماس  زودنو  بو و  تحت  رازفا  مرن 

اه هژورپ 

زا ۶ e-estekhdam.comهحفص ۵ 
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( اه تکرش   ) یتامدقم یرادباسح  هرود  کردم +  • ICDL 1 , ICDL 2 هناگ تفه  یاه  تراهم  هرود  کردم +  • 

پاشوتف هرود  کردم +  • HTML,CSS هرود کردم +  • 

یرازفا تخس  متسیس و  اقترا  ژاتنوم و  هرود  کردم +  یرازفا • مرن  یاه  دادرارق  دقع  لوصا  یشزومآ  هاگراک  کردم +  • 

ASP.NET WebForm هتفرشیپ یاه  هرود   + کردم • Android-Lua هرود • 

#C++ , C هرود یتامدقم •  Jquery,JavaScript هرود • 

SQL Server هرود • WPF هرود • 

لغاشم یزاسرادا  تعنص و  اب  طابترا  هرود  + کردم • #C هرود کردم + • 

راک بسک و  تراجت و  ماکحا  هرود  کردم +  یرگیبرم • هرود  کردم +  • 

تریدم هرود  کردم +  ینرفآراک • هرود  کردم +  • 

ناردنزام یروانف  ملع و  هاگشناد  دیتاسا  جیسب 
نونکاخیرات ات  زا ۱۳۹۵-۲ 

.دشتاحیضوت وغل  هنماد  تساه و  درخ  یارب  هجدوب ، دوبمک  لیلدب  اما  .دش  ماجنا  ناردنزام  یروانف  ملع و  هاگشناد  دیتاسا  جیسب  ناونع  اب  هژورپ  نیا  لاس 95  رد 

اه هژورپ 

تاراختفا اه ، همانیهاوگ کرادم ، 

زا ۶ e-estekhdam.comهحفص ۶ 

...همادا

https://e-estekhdam.com
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