
هشیپ یقتم  دیمح 

۱۳۶۸/۳/۲۰ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

بو هدنهد  هعسوت 









w3persia@gmail.com

(+۹۸)۹۲۱۰۰۳۴۷۳۴

https://hamidmottaghi.ir

اردص زاریش ، سراف ،

راک لاس  زا 5  شیب  هبرجت ی  ؛  عونتم نایرتشم  یارب  یدربراک  یاه  همانرب  هعسوت  رد  یوق  هنیشیپ  اب  هبرجت و  اب  بو  هدنهد  هعسوت 

یحارط و رد   Clean Code رازفا و مرن  یسدنهم  لوصا  هب  دنبیاپ  طلسم و  .ییادز  لاکشا  یسیون و  همانرب  لماش  تعنص  رد  طبترم 

اه نشیکیلپا  هعسوت 

رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

رازفا مرن   : شیارگ

یعافتناریغ زاریش  دنز  هاگشناد : / هسسوم

زاریش سراف ،

۱۳۹۱ - ۱۳۸۹

رتویپماک یسدنهم  ینادراک 

رازفا مرن   : شیارگ

یتلود (ع ) بلاطیبا نبا  یلع  هاگشناد : / هسسوم

نامرک

۱۳۸۸ - ۱۳۸۶

تاعالطا یروانف  سانشراک 

نابآ ییاوه  رلوک  تکرش 

زاریش سراف ،

ید ۱۳۹۷ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

هژورپ ریدم 

( یراکرود ورازاب ( پآ  تراتسا 

نارهت

دادرخ ۱۴۰۰ ید ۱۳۹۹  -

اهدرواتسد فیاظو و 

نرل لوارال  تیاس  راذگ  ناینب 

یسیون همانرب  سردم 

زاریش سراف ،

دادرخ ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

لماعریدم

موبدوگ تیاس  یحارط  تکرش 

زاریش سراف ،

دنفسا ۱۳۹۹ رهم ۱۳۹۷  -

اهدرواتسد فیاظو و 

سیون همانرب 

بونج ربخ  همانزور 

زاریش سراف ،

رویرهش ۱۳۹۷ رهم ۱۳۹۳  -

اهدرواتسد فیاظو و 

تیاس حارط 

( اداناک ) orange IT Wiz تکرش

اداناک

دادرم ۱۳۹۵ تشهبیدرا ۱۳۹۴  -

اهدرواتسد فیاظو و 

(laravel) لوارال کرو  متسیسhtml/cssنابز phpمیرف  لیلحتو  bootstrapjavascriptهیزجت 

سا ما  یس  رکیمbpmnسرپدرو  سسارپ  رازفا  لسکاپاشوتفمرن  رازفا  سیباتیدمرن  لیلحت 

تیاس بو  ینابیتشپ  ریاوتیریدم و  رازفا Power BIویال  Microsoft SharePointمرن 

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

ینامزاس نورد  لاترپ  یحارط 

یرادا نویساموتا  ناراکهار ، ) نامزاس یاه  هناماس  ینابیتشپ 

(SharePoint یزاس ،) مرف  ) نیزرف

بو تحت  رازفا  مرن  یسیوندک  هعسوت و 

هژورپ ریدم 

(laravellearn.ir  ) تیاس هدنهد  هعسوت  یصاصتخاسردم و  تیاس  یحارط 

سرپدرو اب  تیاس  یحارط 

نیالنآ راک  بسک و  رواشم 

راوید هیبش  - یهگآ تیاس  یحارط 

یتنرتنیا یهگآ  هناماس  ینابیتشپ 

یناهج یاه  درادناتسا  تیاعر  اب  یسیلگنا  نابز  اب  تیاس  یحارط 

اه تراهم 

mailto:w3persia@gmail.com
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لوارال اب  یهاگشورف  تیاس  یحارط 

( وکنیما یناگرزاب  ینیما ( یاقآ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

ید ۱۴۰۱

https://amincoshop.ir طبترم :  کنیل 

لوارال اب  راوید  هباشم  تیاس  یحارط 

شورس یاقآ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

دادرخ ۱۴۰۱

https://dastgahjoo.ir طبترم :  کنیل 

نابآ ییاوه  رلوک  تکرش  یارب  روتکاف  تبث  یرادرابنا و  متسیس 

نابآ ییاوه  رلوک   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

نیدرورف ۱۴۰۱

.تسا هدش  یزاس  هدایپ  لوارال  کرو  میرف  اب 

( زاریش یگدنیامن  متسیس ( ناراکهار  تیاس  یزاس  هدایپ  یحارط و 

ییارضخ سدنهم  بانج   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

رویرهش ۱۳۹۹

dorsasoft.com طبترم :  کنیل 

نرل لوارال  یشزومآ  تیاس  یحارط 

نیسردم هورگ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

دادرم ۱۳۹۹

laravellearn.ir طبترم :  کنیل 

php نابز بو  یسیون  همانرب 

یا هفرح  ینف و   : هسسوم

رویرهش ۱۳۹۱

اواج یسیون  همانرب  نابز 

یتعنص تیریدم   : هسسوم

دادرخ ۱۳۹۵

نیالنآ سردم 

سراپ  : هسسوم

۱۳۹۷

DBA تیریدم

سراپ  : هسسوم

۱۳۹۷

پاشوتف

یتعنص تیریدم   : هسسوم

۱۳۹۶

نیالنآ شزومآ  یصاصتخا  تیاس  یزادنا  هار 

۱۴۰۰

اه نامزاس  یاه  روتارپا  هاگتسد و  تیریدم  تپیرکسا  یزادنا  هار 

۱۴۰۰

یسرد یزیر  همانرب  ناکما  اب  روکنک  هرواشم  تپیرکسا  یزادنا  هار 

۱۳۹۹

زاریش رد  یس  پت  یگدنیامن  یارب  یصاصتخا  تپیرکسا  یحارط 

۱۳۹۸

ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یسیلگنا

laravellearn09210034734web_designer9

اه هژورپ 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

تاراختفا

نابز

یعامتجا هکبش 
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https://dastgahjoo.ir/
http://dorsasoft.com/
http://laravellearn.ir/
https://instagram.com/laravellearn
https://wa.me/09210034734
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