
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یصخش تاعالطا  

  137۱دلوتم •

  رتویپماک یسدنهم یسانشراک •

سامت تاعالطا  

 ۰۹۱۸۲۴۱۸۲۵۰ :سامت نفلت •

 my@ahmadn.com :لیمیا •

 ahmadnaderi01@  : نیدکنیل •

  ahmadn.com :تیاس بو •

نم هرابرد  
 مدرک یعس  هشیمه و مدروآ تسد هب فلتخم یاه هژورپ زا ار مدوخ تایبرجت مدش یسیون همانرب یایند دراو هک 1388 لاس زا
 قشاع نم . مشاب نیرتهب منک یم راک نآ رد هک ینامزاس و مدوخ یارب مناوتب ات مهد اقترا ار مدوخ یراتفر و ینف یاه تراهم هک
 .مناد یم دوخ دشر و تیقفوم دیلک ار اهنآ و موش یم هدز ناجیه دیدج یاه شلاچ زا هشیمه و متسه یریگدای

اه تراهم  

یلغش قباوس  

  بو کتسا لوف سیون همانرب

  ادرف شناد یامنرود تکرش

   یسیون همانرب فلتخم یاه هژورپ رد روضح و یا هفرح میت اب یراکمه هبرجت
   یللملا نیب و یلخاد نشیکیلپا بو و  هناماس نیدنچ یسیون همانرب • 

 PHP سیون همانرب

  اوآ یروانف هورگ تکرش
  الموج و سرپدرو یاه cms یارب بلاق یحارط و یسیون همانرب

 )لاس ۸ ( ۱۳۹۷ – ۱۳۸۸

 )لاس ۳ ( ۱۴۰۰ – ۱۳۹۷

 

PHP  Angular Laravel 

MVC PWA Git TypeScript Sass\Less 

Bootstrap FlexBox Unit Test Solid 

Restful Api Team Work Jira Scrum 

اه هژورپ  

 ورپ گیب

 [Angular + laravel ]  کتسا لوف سیون همانرب

 تیریدم ، قیمع یریگدای ، نیشام یریگدای یاهرازبا مامت زا هدافتسا نآ رد هک تسا یهوژپ هدنیآ و هداد ملع عماج مروفتلپ ورپ گیب
 .تسا هدرک مهارف )api(یسیون همانرب یاه طساو و بو تحت هناماس بلاق ود رد ار یرامآ یاه لیلحت ، هداد

  نامز یزاجم ناتسرامیب

 [js + laravel ]  کتسا لوف سیون همانرب

 نیالنآ تبون ورزر هب دنناوت یم ناربراک نآ رد هک تسا ینامرد تامدخ ورزر و هرواشم نشیکیلپا و هناماس کی نامز یزاجم ناتسرامیب
 .دنزادرپب یتشادهب ییوراد تالوصحم دیرخ  و نیلاب رد کشزپ ، نیالنآ هرواشم ،
  .دش ارجا هدنهد سیورس و رامیب ) pwa(نشیکیلپا بو هخسن ود و هناماس هژورپ نیا رد
 

 نیبمرهم هیریخ هسسوم

 [js + laravel ]  کتسا لوف سیون همانرب

 .دیامن یم تیلاعف دنمزاین نارامیب یارب کمک یروآ عمج هنیمز رد نیبمرهم

 روتسا یباراد هاگشورف

 [js + laravel ]  کتسا لوف سیون همانرب

 .دزادرپیم تیلاعف هب نآ تامدخ و لیابوم نیالنآ شورف هنیمز رد تیاس بو و هناماس نیا

 ، تو ترامسا ، ناکدوک هیذغت ءوس ، اهدای ، تمالس روت ، کینورتکلا یاه یزاب زکرم  :[ Laravel + js ]  اه هژورپ ریاس

 مالیا مهدزای سلجم

 

 قوس نمس

 [js + laravel ]  کتسا لوف سیون همانرب

 دنناوت یم اه نمس ، یگدنشورفدنچ هناماس نیا رد ، تسا روشک رسارس داهن مدرم یاه نمجنا تالوصحم هضرع هچرازاب قوس نمس
 .دنیامن یرادیرخ ار دوخ رظن دروم تالوصحم اهنآ نایم زا نایرتشم و دننک هضرع ار دوخ تالوصحم
 


