اطالعات شخصی

درباره من



متولد 1371



کارشناسی مهندسی کامپیوتر



دارای کارت پایان خدمت



آشنایی با زبان انگلیسی در حد متوسط

از سال  1388که وارد دنیای برنامه نویسی شدم تجربیات خودم را از پروژه های مختلف به دست آوردم و همیشه
سعی کردم که مهارت های فنی و رفتاری خودم را ارتقا دهم تا بتوانم برای خودم و سازمانی که در آن کار می کنم
بهترین باشم  .من عاشق یادگیری هستم و همیشه از چالش های جدید هیجان زده می شوم زیرا آنها را کلید
موفقیت و رشد خود می دانم.

اطالعات تماس


تلفن تماس09182418250 :



وب سایتWww.AhmadN.com :



ایمیلmy@ahmadn.com :

مهارت ها
فریم ورک الراول
اجرای پروژه های مختلف مانند فروشگاه آسونه ،سمن سوق ،بیمارستان زمان ،یادها ،تور سالمت ،بیگ پرو ،مرکز بازی های
الکترونیک و مواردی دیگر من رو در این فریم ورک به تجربه باالیی رسانده است.

گواهینامه ها


وردپرس
اجرای بیش از  100پروژه مختلف با موضوعات متنوعی مثل پایگاه های خبری  ،شخصی  ،شرکتی  ،موسسات خیریه  ،فروشگاه

دوره هکر قانونمند (( CEH

من رو در این سیستم مدیریت محتوا به تجربه باالیی رسانده است.

مکتب خانه()1399



دوره جنگو

فریم ورک انگوالر

دانشگاه صنعتی شریف()1399



اجرای پروژه هایی مثل بیگ پرو و مهرمبین به من کمک کرده تا تجربه خوبی از این فریم ورک بدست بیاورم.

دوره طراحی وب سایت ((FrontEnd
مکتب خانه()1399



فریم ورک ویو جی اس

دوره انگوالر

اجرای پروژه هایی مثل وب سایت شخصی خودم و زاگرس نیوز به من کمک کرده تا به تجربه خوبی برسم.

آکادمی برنامه نویسان()1399



دوره ویوی جی اس
آکادمی برنامه نویسان()1399



فریم ورک جنگو

دوره الراول

اجرای پروژه هایی مثل وب سایت شخصی خودم و زاگرس نیوز به من کمک کرده تا به تجربه خوبی برسم.

مکتب خانه()1399



دوره زبان C
دانشگاه صنعتی شریف()1399



C

PYTHON

PHP

FLEXBOX

LESS/SASS

BOOTSTRAP

CSS3

HTML5

PWA

Webpack

JQuery

TypeScript

ES6 JS

Json Api

Restful Api

Scrum

Git

دوره هکر قانومند
کافه تدریس()1397

سوابق شغلی
برنامه نویس فول استک

1397-1400

شتاب دهنده دورنما | شرکت دورنمای دانش فردا
تجربه حضور در پروژه های مختلف و همکاری با تیمی از متخصص برنامه نویسی به من
در افزایش توانایی خود بسیار کمک کرد .

•
•

برنامه نویسی سمت سرور با فریم ورک الراول

برنامه نویس سمت فرانت اند با فریم ورک هایی مثل جی کوئری

برنامه نویس PHP
شرکت آوا فناوران مبتکر زاگرس | گروه فناوری آوا

تجربه انجام پروژه های مختلف وردپرس و جومال  ،پشتیبانی و مدیریت این گروه برای من
یکی از نقاط عطف پیشرفت در زمینه برنامه نویسی بود.

@

•

برنامه نویسی وب سایت ها با سیستم وردپرس

•

برنامه نویسی وب سایت ها با سیستم جومال

1390-1397

