
دنمجرا دنمجرا نیما   نیما

دنمجرا نیما  رد  رسنل  یرف 

یللملا نی  هاگشناد   IT تاعالطا یروانف  یسانشراک 
اضر ماما 

یدرف یدرف تاصخشم   تاصخشم

لاس  30 : نس

درم : تیسنج

دهشم : تنوکس لحم  رهش 

لهاتم : لهات تیعضو 

هدش ماجنا  : یزابرس تمدخ 

سامت سامت تاعالطا   تاعالطا

05137136353 : نفلت

09159065674 : لابوم

aminarj2000@gmail.com : لیمیا

دهشم : تنوکس لحم 

هحفص کنیل  : ندکنیل

یراک یراک هقباس   هقباس قوقح  وو   قوقح

لاس  12 : یراک هقباس  نازیم 

ناموت نویلیم   10  - 12 : قوقح

راک راک هنومن   هنومن

 https://sarrafi.biz/

 https://payorder.ir/

 https://aminarjmand.com/

 https://wikiregister.ir/

 https://kaku-food.ir/

 https://zeko.ir/

 https://damoontak.com/

 https://queenspaskincare.com/

: هموزر یناسر  رورهش  14011401زور  رورهش   66

: یرراک JV-81868177JV-81868177هسانش 

یلغش یلغش قباوس   قباوس

یلیصحت یلیصحت قباوس   قباوس

یشزومآ یشزومآ یاه   یاه هرود هرود

یجراخ یجراخ یاه   یاه نابز نابز

اهرازفا اهرازفا مرن   مرن

یلیمکت یلیمکت یاه   یاه تراهم تراهم

کیمداکآ کیمداکآ تارجت   تارجت اهاه  وو   هژور هژور

( هام لاس و 11  نونک (11  ات  رهم 1389  رسنل رسنل یرف   یرف

دنمجرا دهشمنیما  نارا 

1390 - 1395 ITIT  تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یسانشراک -  -  یسانشراک

اضر ماما  یللملا  نی  هاگشناد 

laracast لوارال لوارال شزومآ   شزومآ

( همان یهاوگ نودب   ) 1397 تعاس  30 هرود : لوط 

7learn یرئوک یرئوک یجیج   شزومآ   شزومآ تپرکسا -  -  تپرکسا اواج   اواج شزومآ   شزومآ

( همان یهاوگ نودب   ) 1394 تعاس  58 هرود : لوط 

7learn CSS 3 / HTML 5CSS 3 / HTML 5 تیاس -  -  تیاس یحارط   یحارط شزومآ   شزومآ

( همان یهاوگ نودب   ) 1393 تعاس  48 هرود : لوط 

7learn phpphp  شزومآ شزومآ

( همان یهاوگ نودب   ) 1393 تعاس  60 هرود : لوط 

7learn - google - seomoz تیاس تیاس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وئس -  -  وئس شزومآ   شزومآ

( همان یهاوگ نودب   ) 1390 تعاس  300 هرود : لوط 

طسوتم زا  رتالاب   | یسیلگنا  یسیلگنا

هتفرشی  |  PHPPHP هتفرشی   |  Microsoft PowerpointMicrosoft Powerpoint هتفرشی   |  Html & CSSHtml & CSS هتفرشی   |  ARCGISARCGIS

طسوتم  |  Google AnalyticsGoogle Analytics طسوتم   |  GITGIT طسوتم   |  Adobe PhotoshopAdobe Photoshop هتفرشی   |  WordpressWordpress

طسوتم  |  LaravelLaravel طسوتم   |  JQueryJQuery طسوتم   |  JoomlaJoomla طسوتم   |  JavaScriptJavaScript طسوتم   |  IISIIS

طسوتم  |  MVCMVC طسوتم   |  Microsoft WordMicrosoft Word طسوتم   |  Microsoft OutlookMicrosoft Outlook طسوتم   |  Microsoft ExcelMicrosoft Excel

طسوتم  | اهرورس  اهرورس یزاس   یزاس یزاجم   یزاجم طسوتم   |  Windows ServerWindows Server طسوتم   |  ++++ NotepadNotepad طسوتم   |  MySqlMySql

یتامدقم  |  ((Red Hat (LinuxRed Hat (Linux

یرتسمبو تیاس  یزاس  هنیهب 

1393 ما اک  یکیو  تیاس  بلاق  یحارط 

1393 نایور سراپ  تیاس  یحارط  یسیون و  همانر 
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www.jobvision.irwww.jobvision.ir

نمنم یی   هرابرد هرابرد

1393 نایور سراپ  تیاس  یحارط  یسیون و  همانر 

1393 دشرا دماح  تیاس  یحارط 

1394 سبط تیرک  تیاس  بلاق  یحارط 

1390 نونک ات  لاس 1390  زا  بلاق  یزاس  یسراف 

1390 نونکات لاس ۱۳۹۰  زا  یصخش  ریغ  یصخش و  تیاس   ۱۰  + تیردم

1397 ردرا ی  تیاس  یحارط  یسیون و  همانر 

1398 لوارال اب  راثن  ناج  یفارص  تیاس  یحارط  یسیون و  همانر 

1401 رتسیجر یکیو  تیاس  یزاس  هدا 

1401 کت نوماد  تیاس  یزاس  هدا 

1400 دوف وکاک  تیاس  یزاس  هدا 

1401 Queen Spaskin Care تیاس یزاس  هدا 

هبرجت ور  یرتسمبو  راک  ارثکا  .تسا  نم  هقالع  دروم  ناـبز  هک   PHP هنیمز رد  اصوصخ  رتشی  یریگدای  قاتـشم  یریگدای و  لاح  رد  هراومه 
یبوخ طلست  مدیم  ماجنا  مه  یسیون  همانر  شرانک  رد  منکیم و  تیردم  مراد و  هک  تسه  یـصخش  یاه  تیاس  زا  مدمآرد  رتشی  مدرک و 

aminarjmand.com مراد .   PHP نابز ر 

https://jobvision.ir
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