
یرتویپماک یاه  هکبش   IT دشرا یسانشراک 
لدعم ۱۸.۲  / ات ۱۳۹۷-۸  زا ۱۳۹۴-۶   / نیوزق  یمالسا  دازآ  هاگشناد 

رازفا مرن  یسدنهم   IT یسانشراک

یسیلگنا

دلوتتیسنج لهاتلاس  یزابرستیعضو  تیعضو 

تمدخدرجم۱۳۷۵اقآ ناا 

لاغتشا ردتیعضو  راک  یتساوخردهدامآ  قوقح  لقادح 

متسه یا  هژورپ راک  لابند  راوجمههب  یاه  ناتسا دوخ و  یقفاوتناتسا 

یسون Django REST FrameworkPythonهمانرب 

LaravelJavaSEO

یناجرم نیشفا 
نوتا لوارال و  ( expert) سون همانرب 

ندرج نارهت - نارهت  ، نارهت ، ناتسا 

 afshin.marjani.co@gmail.com
 ۰۹۳۰۱۲۷۴۷۱۵





ها تاعالطا  

یلغش تاعالطا  

یلیصحت تاعالطا  

یجراخ یاه  نابز 

اه تراهم 

زا ۶ e-estekhdam.comهحفص ۱ 
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Flutterلاتیجد زرا  تاس  تینمایحارط  هکبش و  سردم 

RubyGopentest

هکبش تاستینما  (fullnode,provider)تینما  لاتیجد زرا  لوپ  فیک  یحارط 

نیچ کالب  یسون  Cryptocurrencyهکبشهمانرب 

روطارپما یتینما  میت  دشرا  ریدم 
یلغش تخاستیعقوم  ریز  ریدم   IT

راک هب  عورش  ۱۳۹۳/۵خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۸/۵خیرات 

https://emperor-team.comتاحیضوت

دنمشوه یسون  همانرب  تکرش 
یلغش دشراتیعقوم  ریدم 

راک هب  عورش  ۱۳۹۰/۱۲خیرات 

یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

دشرا و CTOتاحیضوت ریدم 
www.hooshmandrobat.ir

اه تراهم 

یراک قباوس  

زا ۶ e-estekhdam.comهحفص ۲ 

...همادا
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تسال ناریا  یللملا  نیب  هاگشامن 
یتنرتنا /http://iranplast.iranvirtualfair.comسردآ 

ات ۱-۱۳۹۷خیرات زا ۱۳۹۱-۱ 

یللملاتاحیضوت نیب  هاگشامن 

سکریما نیالنآ  یفارص 
یتنرتنا https://emirex.comسردآ 

ات ۳-۱۴۰۱خیرات زا ۱۳۹۹-۲ 

لاتیجدتاحیضوت زرا  شورف  درخ و  نیالنا  یفارص 

کجنلو ناساس  کالما 
یتنرتنا /https://sasanvelenjak.comسردآ 

ات ۷-۱۳۹۷خیرات زا ۱۳۹۷-۵ 

کلمتاحیضوت شورف  درخ و 

رالد شورف  درخ و  ( هکترچ ) یرادا نویساموتا  هناماس 
یتنرتنا /https://www.chortkey.orgسردآ 

ات ۶-۱۴۰۰خیرات زا ۱۴۰۰-۴ 

ورویتاحیضوت رالد و  شورف  درخ و  هناماس 

ناار نراک 
یتنرتنا /https://karenrayan.comسردآ 

ات ۲-۱۴۰۱خیرات زا ۱۴۰۰-۱ 

دینکتاحیضوت عمج  ار  دوخ  متسیس  نیالنآ  تروص  هب  دیناوتیم  نآ  رد  دنکیم و  تیلاعف  رتویپماک  تاعطق  شورف  هزوح  رد  تاس  نیا 

روشدوز نیالنآ  ییوشکشخ 
یتنرتنا /https://zoodshoor.comسردآ 

ات ۵-۱۳۹۶خیرات زا ۱۳۹۶-۲ 

نیالنآتاحیضوت ییوشکشخ 

اه هژورپ 

زا ۶ e-estekhdam.comهحفص ۳ 
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دراگناوآ یتنرتنا  هاگشورف 
یتنرتنا /https://avga.irسردآ 

نونکاخیرات ات  زا ۱۴۰۰-۶ 

یشزومآتاحیضوت یاه  جیک  یتنرتنا  هاگشورف 

ناساس کالما  سناژآ 
یتنرتنا /https://amlaksasan.comسردآ 

ات ۳-۱۳۹۸خیرات زا ۱۳۹۸-۲ 

کلمتاحیضوت شورفو  درخ 

ا نما  یتنرتنا  هاگشورف 
یتنرتنا /https://www.imenpa.irسردآ 

ات ۵-۱۴۰۱خیرات زا ۱۴۰۱-۴ 

ینماتاحیضوت یاه  شفک  شورف  هزوح  رد  یتنرتنا  هاگشورف 

املعم نیالنآ  شزومآ  هناماس 
یتنرتنا /http://moalema.irسردآ 

ات ۳-۱۳۹۸خیرات زا ۱۳۹۸-۱ 

نیالنآتاحیضوت شزومآ  هناماس 

Closeup School نیالنآ شزومآ  هناماس 
یتنرتنا /http://exam.closeupschool.comسردآ 

ات ۳-۱۳۹۹خیرات زا ۱۳۹۹-۲ 

نیالنآتاحیضوت شزومآ  هناماس 

پاش ت 
یتنرتنا /https://arielvet.comسردآ 

ات ۴-۱۴۰۱خیرات زا ۱۴۰۱-۳ 

تتاحیضوت یاه  تکرش  ینامزاس  تریدم 

اه هژورپ 

زا ۶ e-estekhdam.comهحفص ۴ 

...همادا
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bitexserver گنیتساه تاس 
یتنرتنا /https://bitexserver.comسردآ 

ات ۸-۱۴۰۰خیرات زا ۱۴۰۰-۷ 

هنمادتاحیضوت تساه و  شورف  درخ و 

نیالنآ تکرام  رپوس 
یتنرتنا /https://soupra.irسردآ 

نونکاخیرات ات  زا ۱۳۹۹-۱۰ 

)تاحیضوت تکرام پنسا  هباشم  ) نیالنآ تکرام  رپوس 

اردص یارس  لافس 
یتنرتنا /http://www.sadrapottery.irسردآ 

ات ۴-۱۳۹۸خیرات زا ۱۳۹۸-۳ 

کیتنآتاحیضوت یتنز و  یاه  لافس  شورف 

لارتنس امد  یتنرتنا  هاگشورف 
یتنرتنا /https://damacentral.comسردآ 

ات ۶-۱۴۰۰خیرات زا ۱۴۰۰-۵ 

یاتاحیضوت هفرح  یتنرتنا  هاگشورف 

Properties For Sale in Turkey ?? Realty Group
یتنرتنا /https://www.realtygroup.com.trسردآ 

ات ۶-۱۳۹۷خیرات زا ۱۳۹۷-۱ 

هیکرتتاحیضوت رد  کلم  شورف  درخ و 

Properties gate
یتنرتنا /https://www.properties-gate.com/enسردآ 

نونکاخیرات ات  زا ۱۳۹۸-۲ 

هیکرتتاحیضوت رد  کلم  شورف  درخ و 

اه هژورپ 

زا ۶ e-estekhdam.comهحفص ۵ 

...همادا
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dearlltime
یتنرتنا /http://www.dearalltime.comسردآ 

ات ۲-۱۴۰۰خیرات زا ۱۳۹۹-۱ 

لاتیجدتاحیضوت یاه  زرا  شورف 

شناد یوترپ  نارواهار  یللملا  نیب  هسسوم 
یتنرتنا /https://rahavaran-parto.irسردآ 

نونکاخیرات ات  زا ۱۴۰۰-۵ 

لداعمتاحیضوت تریدم و  یللملا  نیب  کرادم  رودص 

CEH
ات ۵-۱۳۹۰خیرات زا ۱۳۹۰-۳ 

PWK
ات ۱۰-۱۳۹۱خیرات زا ۱۳۹۱-۷ 

LPIC-300
ات ۷-۱۳۹۶خیرات زا ۱۳۹۶-۵ 

LPIC 1
ات ۱۱-۱۳۸۸خیرات زا ۱۳۸۸-۹ 

LPIC 2
ات ۴-۱۳۸۹خیرات زا ۱۳۸۹-۲ 

یصخش یتلود و  اه  ناگرا  اه و  نامزاس  اب  یراکمه  هدامآ 

اه هژورپ 

اه هرود 

تاحیضوت 

زا ۶ e-estekhdam.comهحفص ۶ 

...همادا
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