
یودهم انیس 

ما هقالع دروم  یاه  هنیمز نم و  هرابرد 
ار رتویپماک  یسدنهم  مه  هاگشناد  نارود  یارب  نیاربانب  .متشاد  یدایز  هقالع  رتویپماک  اب  راک  هب  ناتسریبد  نارود  زا 

.مدب اقترا  هتشر  نیا  رد  ور  مدوخ  یاه  تراهم بویتوی  کمک  هب  زومآدوخ  تروص  هب  منک  یم یعس  .مدرک  باختنا 

هدنیآ لاس  فادها 5 
fullstack developer کی هب  ندش  لیدبت 

یسانشراک هرود  نایاپ  هژورپ  ناونع  هب  یزاجم  هناخباتک  متسيس  کي  يزاس  هدايپ  يحارط و 
اه هداد نامتخاس  سرد  هژورپ  هاگدورف  دناب  کيتاموتا  لرتنک 

هتفرشیپ یزاس  همانرب  سرد  هژورپ  نادنمراک  تیریدم  متسیس 
لرتنک هب  چوس  یاه  تساوخرد  شهاک  اب  روحم  رازفا  مرن  یاه  هکبش  یریذپ  سایقم  دوبهب 

هدننک
ییوجشناد یاذغ  ورزر  دنیارف  یزاسدنمشوه 

نارهت ناتسا  یزومآ  شناد  هتاراک  تاقباسم  هبتر 1 
1388

یتشهب دیهش  هاگشناد  پاک  دک  هقباسم  لوا  رفن 
1393

سامت تاعالطا 

09123456789

02144556677

sina.********@gmail.com

تفای نارهت  - رهش  نارهت  - ناتسا 
دابآ

یصخش تاعالطا 

1374 : 

درجم : 

مئاد تیفاعم  : 

یزاجم یاضف 

********** mahdavi

********* sina@

رد 1399/11/29 هدش  زور  هب 

دلوت

لهات تیعضو 

تمدخ تیعضو 

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 
یضایر ملپید 

دشر  یتلود  هنومن  ناتسریبد 
ات 1392  1389

رازفا مرن  - رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

یتشهب  دیهش  هاگشناد 
ات 1396  1392

یشهوژپ قباوس 

تاراختفا

asfsafsa

https://instagram.com/mahdavi**********
https://t.me/@sina*********


نوتیاپ یسیون  همانرب
لاس 1395 نارهت  - ینف  عمتجم 

وگنج اب  بو  هعسوت 
لاس 1395 نارهت  - ینف  عمتجم 

تکوس بو  اب  وگنج  هرود 
لاس 1394 یتشهب  - دیهش  هاگشناد 

رازفا مرن هدنهد  هعسوت 
سیدرپ  کینورتکلا  رایشوه 

یزومآراک ناونع  هب ات 1395.6.31  زا 1395.4.1 
رازفا مرن  هدنهد  هعسوت 

سراپ  هشیدنا  ناگدنهد  هعسوت 
راک ناونع  هب ات 1397.2.31  زا 1395.10.1 

ریبد
لاس 1392 ات  لاس 1391  زا  رتویپماک  یسدنهم  یملع  نمجنا 

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 

هدش هدنارذگ  یاه  هرود

یزومآراک یراک و  قباوس 

یعامتجا یاه  تیلاعف

یرازفا مرن یاه  تراهم
Microsoft OfficeطسوتمMySqlهتفرشیپ

DjangoهتفرشیپRest APIطسوتم

JavaScriptطسوتمPythonهتفرشیپ

#CطسوتمHtml &amp; CSSطسوتم

json/xmlطسوتمjava coreطسوتم

ASP.Netطسوتم

یجراخ یاه  نابز

asfsafsa


