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 من درباره

را نیز فرا گرفتم و  #c بعد از مدتی زبان .شروع کردم ++c پس از ورود به دانشگاه با زبان 1396من برنامه نویسی را از سال 

این کار را ادامه دادم تا اینکه بحران کرونا  .های دانشگاههای بزرگتر، کاربردیتر و بهتر از پروژهشروع کردم به طراحی پروژه

 .شروع شد

ی زیادی به طراحی وکارهای اینترنتی رشد بسیار خوبی داشتند و ازآنجایی که شخصا عالقهپس از شروع بحران کرونا کسب

فراگیری علوم بیشتر  ها و اصولی که برای طراحی سایت نیاز داشتم و تا اآلن نیز ازسایت داشتم شروع کردم به فراگیری زبان

 .امدست نکشیده

ام مانند عکاسی، فوتوشاپ، آهنگسازی و... همه تفریحاتی است که در کنار کار برنامه نویسی انجام بقیه مهارتهایی که نوشته

 .میدهم

 تحصیلی وابقس

 دیپلم ریاضی و فیزیک 

 دانشگاهپیام : دبیرستان

 

 لیسانس مهندسی کامپیوتر 

 دانشگاه شهید چمران اهواز :دانشگاه 

 

 NLP 
 مقدماتی

 آرکا: دانشگاه/موسسه

 ها مهارت

☑ c# ☑c++  ☑ html 
☑ php ☑ css  ☑  javascript 
 فیلم سازی ☑ آهنگسازی ☑ عکاسی ☑

☑ back-end developer ☑ photoshop ☑ word 

☑ API ☑ github ☑ linux 

☑ sql server ☑ seo ☑ jquery 
☑ ajax ☑ power point ☑ تولید محتوا 
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 افتخارات

 برنامه  سازی پیاده و طراحی"arka academy" 

 آرکاآموزشگاه :  کننده درخواست/  ارفرماک

 1397:  تاریخ

 #c:  زبان

 رنامه نویسی کردم.را شخصا طراحی و ب تمام بخش های پروژه: توضیحات 

 

 سایت سازی پیاده و طراحی "bestnetshop.ir" 

 پروژه شخصی:  کننده درخواست/  کارفرما

 1399:  تاریخ

 html , css , php , javascriptزبان ها : 

 //:bestnetshop.irwww.https/               آدرس اینترنتی :

تمام بخش های سایت را شخصا طراحی و برنامه نویسی کردم. تمام مجوزها به نام خودم میباشد و خودم توضیحات : 

 های سایت نظارت میکنم(مدیریتش میکنم.) سایت دارای مدیریت خودکار میباشد و من فقط بر انجام فعالیت

 

https://www.bestnetshop.ir/

