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یپاتراتسا یاه  میت  رد  متسه و  متسیس  یاه  هرگ  ندرک  ادیپ  متیروگلا و  یحارط  هلئسم ، لح  یمیت ، راک  یریگدای ، دشر ، هب  دنمقالع  نم 

هک یتروص  رد  .مراد  ور  یهدزاب  نیرتشیب  هدوب ، یپاتراتسا  یاه  هژورپ  رد  نم  هبرجت  رتشیب  هکنیا  لیلدب  دنراد  عونتم  شناد  هب  زاین  هک 

.متسه شالت  رپ  طیارش و  هب  تبسن  فطعنم  مریگب  رارق  تسرد  تیعقوم  رد 



اشینوپ تکرش :

رویرهش ۱۳۹۲ دنفسا ۱۳۹۰  -

اهدرواتسد فیاظو و 

نم هناخ  تکرش :

رویرهش ۱۳۹۲ دنفسا ۱۳۹۰  -

اهدرواتسد فیاظو و 

مالس مکش  تکرش :

رویرهش ۱۳۹۵ رذآ ۱۳۹۴  -

اهدرواتسد فیاظو و 

وجراکمه تکرش :

نیدرورف ۱۳۹۹ ید ۱۳۹۵  -

اهدرواتسد فیاظو و 

یماظتنا یورین  داهن : / نامزاس

ید ۱۳۹۸ رهم ۱۳۹۷  -

اهدرواتسد فیاظو و 

۱۳۹۹ - ۱۳۹۷

اهدرواتسد فیاظو و 

سپانیپ روانف  تکرش  تکرش :

تشهبیدرا ۱۴۰۰ رذآ ۱۳۹۹  -

اهدرواتسد فیاظو و 

نم هرابرد 

یلغش قباوس 

سیون همانرب  راذگناینب و  مه 

اب راک   ) هتفرشیپ یسیون   SQL هیال ، یسیون ۳  همانرب  هبرجت  پاتراتسا  نیا  رد 

راک رورس CentOS و  تیریدم  یوق ،) هدش   Index هنیهب و یاه   SQL عباوت و StoredProcedure و 

صلاخ و  PHP تروصب هژورپ  نیا  .مدروآ  تسدب  ار  هتفرشیپ  حطس  رد   PHP اب

اه تمسق  یمامت  یارب  .دشن  هدافتسا  مه  یکرو  میرف  زا  متشون و  ییاهنت  هب 

.دوب هدش  هتشون  یصاصتخا  هناخباتک 

سیون همانرب 

دنچ دح  رد  اه  هداد  تیریدم  هبرجت  اشینوپ ، هبرجت  رب  هوالع  پاتراتسا  نیا  رد 

تسدب ار   PHP یاه دک  اه ،  SQL سیباتید و یزاس  هنیهب  دروکر ، نویلیم 

ییاهنت تروصب  کرو و  میرف  نودب  صلاخ و   PHP تروصب هژورپ  نیا  .مدروآ 

.دوب هدش  هتشون 

سیون همانرب 

.مدروآ تسدب  ار  هخسن ۴.۸  لوارال  کرومیرف  اب  راک  هبرجت  هژورپ  نیا  رد 

سیون همانرب 

Git اب راک  و  ینف )  ) هتفرشیپ یوئس  لوارال ، اب  یا  هفرح  راک  هبرجت  هژورپ  نیا  رد 

.دش ماجنا  کتسا  لوف  تروصب  .مدروآ و  تسدب  ار 

، یزابرس هرود  رد  یتنرتنیا  یاهراک  بسک و  هاگراک  هرود  یبرم 5 

یماظتنا یورین 

نالیگ ناتسا  یماظتنا  یورین  یهدنامرف  زا  هنومن  یبرم  ریدقت  حول  تفایرد ۵ 

یاه لصفرس  اه  هاگراک  نیا  رد 

HTML CSS JavaScript jQuery PHP Laravel SEO

شزومآ ار  بو  یارب   Git

.دشیم هداد  شزومآ   Cordova اب راک  لیابوم  رازفا  مرن  یارب  روطنیمه  مدادیم و 

رسنلیرف

یسیون و نیگالپ  سرپدرو ، یهاگشورف  یتکرش و  یاه  هژورپ  نامز  نیا  رد 

لوارال و صلاخ ،  PHP تپیرکسااواج و یاه  هژورپ  سرپدرو ، یسیون  بلاق 

مداد ماجنا  اه  پاتراتسا  ینف  هرواشم 

Backend  سیون همانرب 

ار  SOLID لوصا یسیون TDD و Desgin Patterns و  تست  هبرجت  نامز  نیا  رد 

.مدروآ تسدب 







نمهب ۱۳۹۰  : خیرات

دادرم ۱۳۹۱  : خیرات

۱۳۹۶ : خیرات

ید ۱۳۹۸  : خیرات



کیزیف یضایر  شیارگ :

یعافتناریغ سردم  هسردم : / هسسوم

تارباخم شیارگ :

یعافتناریغ ناتسآرهم  هاگشناد : / هسسوم



اه تراهم 

PHPWordpressLaravel Framework

JavaScriptjQueryMySQL

Electronic & MicrocontrollerSEOGit

CSSHTML5یساکع

TDD - PHPUnitDesign PatternsSOLID

تاراختفا

ناریا لیابوم  بو و  هراونشج  نیمجنپ  رد  لاغتشا  شخب  رد  تیاس  نیرتهب  ناونعب  اشینوپ  تیاس  ریدم  ناونعب  باختنا 

داگراساپ کناب  هاگرد  یاهدک  هنومن  رد  یتینما  هرفح  مالعا  فشک و 

« هداوناخ یریذپ و  تیلوئسم  زابرس ،  » عوضوم رد  زابرس » ناوج   » هراونشج نیمهد  رد  گرزب  نارهت  یماظتنا  یهدنامرف  هنومن  زابرس 

نالیگ ناتسا  یماظتنا  یورین  یهدنامرف  زا  هنومن  یبرم  ریدقت  حول  تفایرد ۵ 

https://stackoverflow.com/users/1012405 سردآ : اب   Stackoverflow رد هرقن  الط و ۲۴  تفایرد ۴  تکراشم و  لاس   ۹

یلیصحت قباوس 

کیزیف یضایر  ینادراک ICTملپید 

نابز

یسیلگنا

ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 
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۱۳۹۴ : خیرات

ایدم ریدم  هدننک ، گنهامه  ساکع ،  ) یاه تیلاعف  اب  لاس ۱۳۹۸  ات  لاس ۱۳۹۴  زا  تشر  یناب )  ) دنیارگ پاتراتسا  دادیور  یرازگرب  رد  یراکمه  تکراشم و 

( ...و

۱۳۹۷ : خیرات

.دش رازگرب  تشر  نالیگ  هاگشناد  رد  لاس ۱۳۹۷  رد  هک  دوب  نیوکتیب  نیچکالب و  هزوح IT و  رد  یدادیور  یمونوکت ، دادیور 

یعامتجا هکبش 



اه هژورپ 

تشر یناب )  ) دنیارگ پاتراتسا  رد  هدننک  گنهامه  دادیور /  ساکع 

یمونوکت دادیور  هدننک  رازگرب  میت  وضع 

https://www.linkedin.com/in/hamidreza-mozhdeh/
https://t.me/hamidreza_mozhdeh

