




داژن یدیعس  نیما 
بو سیون  همانرب 

(+۹۸)۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷ : لیابوم  saeedi .amin@gmai l .com : لیمیا

www.sepidaria .com : تیاس بو   ۰۲۱۶۶۹۵۱۳۷۲ : نفلت

۱۳۶۹/۱/۸ : دلوت خیرات  نارهت   : رهش

فاعم  : یزابرس تیعضو  درجم   : لهأت تیعضو 



حارط پآ و  تراتسا  هزوح  رد  تیلاعف  راک و  هقباس  لاس  زا 6  شیب  اب   front-end & back-end سیون همانرب 

.متسه  Android & IOS یاه نشیکیلپا  هدنزاس  نینچمه  و  .( NETو PHP یاه نابز  اب  یهاگشورف ( یتکرش و  تیاس  زا 50  شیب 



کینورتکلا تراجت  شیارگ 

یتلود ریبک  ریما  یتعنص  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۶ - ۱۳۹۳

رازفا مرن  شیارگ 

یتلود نارهت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۱ - ۱۳۸۷



دیبساک تکرش :

نیدرورف ۱۳۹۵ زا  یراکمه  زاغآ 

زادرپ ورشیپ  تکرش :

دنفسا ۱۳۹۵ دادرخ ۱۳۹۳  -

برغ نازادرپ  ایار  تکرش :

تشهبیدرا ۱۳۹۳ ید ۱۳۹۱  -

یربهار یرونخستیریدم و  نایب و  ManagementleadershipپاشوتوفSQLC#Javascriptنف 

ندناوخ نتشونتراهم  ندرکتراهم  تبحص  ندادتراهم  شوگ  تراهم 

ندناوخ نتشونتراهم  ندرکتراهم  تبحص  ندادتراهم  شوگ  تراهم 



یمالسا دازآ  هاگشناد  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ریت ۱۳۹۲  : خیرات

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

تاعالطا یروانف  یسدنهم  دشرا  رتویپماکیسانشراک  یسدنهم  یسانشراک 

یلغش قباوس 

Back-end developerBack-end developer

fron-end developer

اه تراهم 

نابز

یوسنارف

یسیلگنا

اه هژورپ 

یشهوژپ روما  تيريدم  عماج  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  هژورپ : ناونع 
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انایرآ هسسوم :

نمهب ۱۳۹۴  : خیرات

Moody International هسسوم :

رذآ ۱۳۹۳  : خیرات

شیک هسسوم :

دادرخ ۱۳۹۰  : خیرات

شناد زا  رتارف  هسسوم :

دادرم ۱۳۹۲  : خیرات

شناد زا  رتارف  هسسوم :

نیدرورف ۱۳۹۴  : خیرات

شناد زا  رتارف  هسسوم :

تشهبیدرا ۱۳۹۳  : خیرات

شناد زا  رتارف  هسسوم :

نمهب ۱۳۹۳  : خیرات

شناد زا  رتارف  هسسوم :

نابآ ۱۳۸۹  : خیرات



اکیلیویس رشان :

دادرخ ۱۳۹۳  : خیرات

www.civilica.com/paper-ics12-ics12_098.html هطوبرم :  کنیل 



تشهبیدرا ۱۳۹۴  : خیرات

cvbuilder-mecvbuilder.mecvbuider_me

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

هژورپ تیریدم 

ISO9001 تیفیک تیریدم 

IELTS

Database Administration

ASP.NET MVC

C  # رد ارگ  یش  یسیون  همانرب  

EntityFramework هتفرشیپ و پراش  یس 

SQL Server سیباتید یزاس  هدایپ  یحارط و 

تاقیقحت

یدوهش یزاف  لالدتسا  زا  هدافتسا  اب  تکرح  یحاون  قباطت  نازیم  فشک  یدنب و  هشوخ  کمک  هب  وردوخ  یبایدر  دوبهب  هلاقم : ناونع 

تاراختفا

نیوزق یزاف  اه  متسیس  سنارفنک  هدیزگرب  هلاقم 

یعامتجا هکبش 
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https://linkedin.com/in/cvbuilder-me
https://instagram.com/cvbuilder.me
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