
ینامز نیمرآ 

ما هقالع دروم  یاه  هنیمز نم و  هرابرد 
مدرک یعس  نیاربانب  .مدش  دنم  هقالع  انشآ و  وئس  گنیتکرام و  لاتیجید  اوتحم ، دیلوت  اب  یسانشراک  نارود  رخاوا  رد 

مزال یاه  ییاناوت مه  رضاح  لاح  رد  .منک  رتشیب  ور  مدوخ  هبرجت  موش و  لوغشم  یزومآراک  هب  هنیمز  نیا  رد  هک 
.مراد ار  گنیتکرام  لاتیجید  سانشراک  کی  یارب 

هدنیآ لاس  فادها 5 
یتاغیلبت سناژآ  کی  گنیتکرام  لاتیجید  ریدم 

هاگـشناد شزومآ  شخب  یاهدنیآرف  حالـصا  یزاسدنتـسم و  ناونع  تحت  یـسانشراک  هژورپ 
bpmn درادناتسا اب  یمزراوخ 

زربلا لیتسا  هناخراک  رد  نامز  راک و  یبایزرا  سرد  هژورپ 
تمواقم تیفیک  دنور  یور  رب  اوه  بآ و  دـننام  میقتـسم  ریغ  لماوع  تاریثات  یرامآ  یـسررب 

نتب یراشف 
درادناتسا 1 دربراک   GS کرمگ اهزرم و  ردانب ، رد 

یروشک یتشک  یزومآ  شناد  تاقباسم  یالط  لادم 
1393

گنیتکرام لاتیجید  نیالنآ  پمک  توب 
لاس 1399 نیالنآ  -

فدص یزاسدمناوت  حرط 
لاس 1398 تعنص  - ملع و  هاگشناد 

سامت تاعالطا 

09123456789

02100000000

arminz********@gmail.com

نارهت - رهش  نارهت  - ناتسا 
سراپنارهت

یصخش تاعالطا 

1376 : 

درجم : 

یلیصحت تیفاعم  : 

یزاجم یاضف 

********** arminz

********* arminz@

******** http://arminz

رد 1399/12/17 هدش  زور  هب 

دلوت

لهات تیعضو 

تمدخ تیعضو 

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 
یضایر ملپید 

لامک  ناتسریبد 
ات 1394  1390

عیانص یسدنهم  یسانشراک 

نارهت  یمزراوخ  هاگشناد 
ات 1399  1394

یشهوژپ قباوس 

تاراختفا

هدش هدنارذگ  یاه  هرود

asfsafsa

https://instagram.com/arminz**********
https://t.me/@arminz*********
http:


کیناکم یسدنهم  زومآراک 
وکپیا 

یزومآراک ناونع  هب ات 1397.6.31  زا 1397.4.1 
اوتحم دیلوت  زومآراک 

اوتحم 24 
یزومآراک ناونع  هب ات 1398.11.15  زا 1398.9.15 

اوتحم دیلوت  سانشراک 
اوتحم 24 

راک ناونع  هب ات 1400.3.24  زا 1398.11.16 
گنیتکرام لاتیجید  سانشراک 

گنیتکرام  لاتیجید  ارف 
راک ناونع  هب ات 1399.12.30  زا 1399.8.15 

یزکرم یاروش  وضع 
لاس 1398 ات  لاس 1396  زا  اتمه  ییوجشناد  هیریخ  هسسوم 

هیلوا ییانشآ  یتامدقم :
رازفا مرن  نیا  اب  هژورپ  دنچ  ماجنا  طسوتم :

رازفا مرن  نیا  اب  اه  هژورپ  موادم  ماجنا  هتفرشیپ :

یسیلگنا
یبسن یاوتحم  لاقتنا  بسانم و  بلطم  کرد 

یزومآراک یراک و  قباوس 

یعامتجا یاه  تیلاعف

یرازفا مرن یاه  تراهم
Microsoft

Powerpoint
طسوتمMicrosoft Excelهتفرشیپ

MATLABطسوتم

طسوتمGoogle Analyticsطسوتمگنیتکرام

google search
console

طسوتمWordpressطسوتم

Adobe Photoshopطسوتم

Microsoft Wordطسوتم

یجراخ یاه  نابز

asfsafsa


