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نابایخ زاریشراهب ، نابایخ  نارهت ،

کالپ 8، زیبماک ، هچوک  تسرپادخ ،

دحاو 3

 

ینتبم یاه  نشیکیلپا  یحارط  رورس و  بو و  هعسوت   ، سیردت هزوحرد  هک  تسا  لاس  یدارم 10  اضرریما  بناجنیا 

رد متالیصحت   ، متسه راک  هب  لوغشم  یربراک  یاه  لنپ  یتکرش و  یاه  تیاس  اه ،  لاتروپ  اه و  متسیس  بو ،  رب 

.مراد ار  پاتراتسا  هژورپ و 5  زا 70  شیب  رد  راک  هبرجت  دشاب و  یم  رازفا  مرن  یسدنهم  هزوح 

یدارم اضرریما 

بو دشرا  هدنهد  هعسوت 

یعافتناریغ هیدمحا  هسردم : / هسسوم

نارهت

۱۳۹۰ - ۱۳۸۶

۱۹.۵۳ لدعم : 

رازفا مرن   : شیارگ

یتلود ییاجر  دیهش  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۳۹۴ - ۱۳۹۰

۱۷.۳۴ لدعم : 

رتویپماک یرامعم   : شیارگ

یتلود ناهفصا  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۳۹۸ - ۱۳۹۵

۱۶ لدعم : 

رتویپماک یرامعم   : شیارگ

یتلود ریبکریما  یتعنص  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۳۹۹ - ۱۳۹۸

 : - لدعم

اه تراهم 

80%

80%

100%

100%

100%

60%

100%

100%

100%

100%

80%

۱۳۷۲/۵/۲۲ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

یلیصحت تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

یلیصحت قباوس 

کیزیف یضایر  ملپید 

رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

رتویپماک یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

رتویپماک یسدنهم  یرتکد 











phpmyadmin

jetbrains phpstorm

Restful API

Git

scrum

نایب نف 

هژورپ تیریدم 

software engineering (analysis)

MYSQL

object oriented programming

design pattern

mvc architecture

clean code

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 
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نیبمرکب هدیا 

نارهت

ید ۱۳۹۳ ریت ۱۳۹۳  -

اهدرواتسد فیاظو و 

هشارت نیمث 

نارهت

تشهبیدرا ۱۳۹۵ نمهب ۱۳۹۳  -

اهدرواتسد فیاظو و 

رادید یرازفا  مرن  میت 

نارهت

تشهبیدرا ۱۳۹۶ دادرخ ۱۳۹۵  -

اهدرواتسد فیاظو و 

دمرس دنمشوه  یاهراک  بسک 

نارهت

ریت ۱۳۹۷ دادرخ ۱۳۹۶  -

اهدرواتسد فیاظو و 

هگنلدان فیرش 

نارهت

نابآ ۱۳۹۷ دادرم ۱۳۹۷  -

اهدرواتسد فیاظو و 

یپاناس

نارهت

نیدرورف ۱۳۹۹ رذآ ۱۳۹۷  -

اهدرواتسد فیاظو و 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

100%

80%

80%

100%

80%

نابز

یسیلگنا

یعامتجا هکبش 

یلغش قباوس 

تیفیک لرتنک  سانشراک  هدنهد و  هعسوت 

یرازفا مرن  یاهراتخاس  تست 

PHP نابز اب  رورس  هعسوت 

لاتروپ ینابیتشپ 

رورس بو و  هدنهد  هعسوت 

IraniSchool تیاس نابیتشپ  هدنهد و  هعسوت 

نیالنآ زاس  نومزآ  متسیس  هدنهد  هعسوت 

زوین هسردم  تیاس  نابیتشپ  هدنهد و  هعسوت 

Laravel کرو میرف  نابز PHP و  اب  رورس  هدنهد  هعسوت 

رورس بو و  هدنهد  هعسوت 

بو هدنهد  هعسوت 

Laravel کرو میرف  نابز PHP و  اب  رورس  هدنهد  هعسوت 

رورس بو و  نامتراپد  ریدم 

Laravel کرو میرف  نابز PHP و  اب  رورس  هدنهد  هعسوت 

رورس بو و  شخب  ریدم 

رتسم مارکسا 

رورس سیون  همانرب 

Yii کرو میرف  نابز PHP و  اب  رورس  هدنهد  هعسوت 

ینف ریدم  راذگناینب و  مه 

Laravel کرو میرف  نابز PHP و  اب  رورس  هدنهد  هعسوت 

ناراذگناینب مه  زا  یکی 

ینفریدم

https://www.linkedin.com/in/amirreza-moradi-39a465b8/
https://instagram.com/arm7293
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فیرش هاگشناد  هاگشهوژپ 

نارهت

دنفسا ۱۳۹۷ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

اینومتخاس

نارهت

نمهب ۱۳۹۷ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

بای لته 

نارهت

دادرخ ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

نامسآ لاتیجید  یا  هداج  تاطابترا 

نارهت

دادرخ ۱۳۹۹ دنفسا ۱۳۹۸  -

اهدرواتسد فیاظو و 

رهام ناتسرنه 

نارهت

دادرخ ۱۳۹۹ رهم ۱۳۹۸  -

اهدرواتسد فیاظو و 

ناریا ترجاهم  هناخدصر 

نارهت

ید ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

رازفا مرن  سدنهم 

Laravel کرو میرف  نابز PHP و  اب  رورس  هدنهد  هعسوت 

یرازفا مرن  یاه  هژورپ  اهراتخاس و  رواشم 

رای یژرنا  هناماس  ینفریدم  هدنهد و  هعسوت 

رازفا مرن  سدنهم  راذگناینب و  مه 

Laravel کرو میرف  نابز PHP و  اب  رورس  هدنهد  هعسوت 

( یمسرریغ  ) ناراذگ ناینب  مه  زا  یکی 

رورس هدنهد  هعسوت  حارط و 

Laravel کرو میرف  نابز PHP و  اب  رورس  هدنهد  هعسوت 

نیالنآ روزر  تهج  هلال  یاه  لته  هعومجم  هدافتسا  یارب   API دیلوت

رورس سیون  همانرب 

C# ASP.net Core نابز اب  رورس  هدنهد  هعسوت 

Scrum Coach

رورس تمس  ینف  میت  وضع 

بو یحارط  سردم 

بو یحارط  هیاپ  یاه  نابز  سیردت 

هکبش مهدزای  هیاپ  سردم 

ینف رواشم  ریدم و 

ناریا ترجاهم  هناخدصر  تیاس  هعسوت 

ترجاهم یاه  هداد  یزاسروصم  هناماس  نیلوا  هعسوت 

هعومجم یرازفا  مرن  یاه  هژورپ  ینف  تیریدم 

https://t.me/arm7293


نمارال دنمشوه  یاهراکهار 

نارهت

دادرخ ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

ناریا نابز  نوناک   : هسسوم

دادرم ۱۳۹۳

نیبمرکب هدیا   : هسسوم

رویرهش ۱۳۹۳

ناریا کیتامروفنا  شرتسگ   : هسسوم

رویرهش ۱۳۹۲

ناریا کیتامروفنا  شرتسگ   : هسسوم

رویرهش ۱۳۹۲

ناریا کیتامروفنا  شرتسگ   : هسسوم

رذآ ۱۳۹۲

ناریا کیتامروفنا  شرتسگ   : هسسوم

نمهب ۱۳۹۲

ناسیون همانرب  یمداکآ   : هسسوم

نمهب ۱۳۹۸

ریت ۱۳۹۴

یسانشراک عطقم  همان  نایاپ 

دنفسا ۱۳۹۷

ینفریدم  ، راذگناینب

یرازفا مرن  تکرش  راذگناینب 

رورس تیاس و  یحارط  شخب  ینفریدم 

رورس بو و  هدنهد  هعسوت 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

Course Completion Certificate

Intermediate PHP

HTML/CSS

javascript/jquery

LPIC I

CEH

یلمع هژورپ  هارمه  هب   microsoft asp.net mvc

تاقیقحت

نیالنآ هرواشم  هناماس  یحارط 

یلوکلوم طیحم  رد  ریغتم  لوط  اب  یراذگدک  نیون  شور 



دشرا یسانشراک  عطقم  همان  نایاپ 

دادرم ۱۳۹۰

دادرم ۱۳۹۴

دادرم ۱۳۹۴

دادرم ۱۳۹۵

نیدرورف ۱۳۹۸

تاراختفا

یرسارس نومزآ  رد  زاتمم  هبتر  بسک 

رتویپماک یسدنهم  هدکشناد  لاس 90  یاه  یدورو  نایم  رد  مود  هبتر 

ناشخرد یاهدادعتسا  هیمهس  روکنک  نودب  دشرا  عطقم  هب  دورو  زوجم  بسک 

رتویپماک یرامعم  هورگریز  رد  دشرا  یسانشراک  هبتر 400  بسک 

رتویپماک یرامعم  هورگریز  رد  یرتکد  هبتر 8  بسک 


