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ﺗﺤﺼﯿﻼت

اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻣﺠﺮد

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ

آﻗﺎ

ﺟﻨﺴﯿﺖ

در ﺣﺎ ل ﺧﺪﻣﺖ

وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی

اﺷﺘﻐﺎل

Laravel

در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﻌﺎ ل ﺑﺮای ﺷﻐﻞ

PHP

ﺑﯿﻦ  ۲و  ۴ﺳﺎل

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

cPanel

ﺑﯿﻦ  ۲و  ۴ﺳﺎل

API

ﺑﯿﻦ  ۲و  ۴ﺳﺎل

ﺟﺪﯾﺪ

ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺣﻘﻮق ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر

 ۵ﺗﺎ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر دارم
ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ
ﺑﯿﻦ  ۲و  ۴ﺳﺎل

اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ
وﺿﻌﯿﺖ

ﻣﻌﺪل ۱۴

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﯽ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮﺷﻬﺮ  -ﺑﻮﺷﻬﺮ

۲۴

ﺳﻦ

ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۳ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷

ﺷﯿﺮاز

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
    
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧ ﯽ ۳ :دی ۱۳۹۹

C#

ﺑﯿﻦ  ۱و  ۲ﺳﺎل

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ
No de .js

ﺑﯿﻦ  ۱و  ۲ﺳﺎل

Swif t

ﺑﯿﻦ  ۱و  ۲ﺳﺎل

Git

ﺑﯿﻦ  ۱و  ۲ﺳﺎل

Vue .js

ﮐﻤﺘﺮ از  ۱ﺳﺎل

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر
PHP

Re act

Larave l

API

Vue .js

ﺟﻮاﯾﺰ و اﻓﺘﺨﺎرات
روﯾﺪاد ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎز ی
ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸

ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ

اﻋﺘﺒﺎر از ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۹ﺗﺎ اﮐﻨﻮن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻮاﻫ ﯽ

7Learn
No de .js
Ele ct ro n

JSO N

Re act

Mo ngo DB

Re act Nat ive

Expre ss

Ne xt .js

در اﯾﻦ دوره ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده ام و ﺗﺎ اﻻن  ۲۵درﺻﺪ از اﻣﻮزش ﻫﺎی اﯾﻦ دوره رو ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮدم و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻢ.

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻧﺮم

زﺑﺎن

ﭘﺸﺘﮑﺎر

اﻧﮕﻠﯿﺴ ﯽ

ﻫﻤﺪﻟ ﯽ
ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺧﻮب
رﻗﺎﺑﺖﺟﻮﯾ ﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﯿﻢ
اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮی
ﮐﺎر ﺗﯿﻤ ﯽ
رﻫﺒﺮی
ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی

ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻦﺑﺎز
what sapp-bot -boilerplat e

آﺑﺎن  ۱۳۹۹ﺗﺎ آﺑﺎن ۱۳۹۹

JavaScript

discord-deput y-bot

آﺑﺎن  ۱۳۹۹ﺗﺎ آﺑﺎن ۱۳۹۹

discord-bot -boilerplat e

ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۹ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹

JavaScript

FiveM-Car-Lock

ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۹ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

Lua

Simple car lock for vehicle in FiveM linux server

FiveM-Discord-Bot

ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۹ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

Lua

Simple Discord Webhook for FiveM linux server

ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒ
Wo rdPre ss

ﺗﯿﺮ ۱۴۰۰
Larave l

اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﭘﺎﯾﺎن دوران داﻧﺸﺠﻮﯾ ﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ وﻟ ﯽ ﺑﻌﻠﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺗﯿﻢ از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﺷﺪﯾﻢ و ﭘﺮوژه ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻮﻧﺪ .و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻼ ﭘﺮوژه ﺑﺠﺎی وردﭘﺮس ﺑﺎ ﻻراول
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴ ﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻨﺪه ﻟﯿﻨﮏ
Larave l

آذر ۱۳۹۹

Vue .js

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻨﺪه ﻟﯿﻨﮏ

ﺳﻠﻔﯿﺎ

ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸

Larave l

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوش ﻏﺬای اﺿﺎﻓ ﯽ ﺳﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن .اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﻟ ﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﻣﺘﻮﻗﻒ و
ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪ.

