
یصخش یصخش تاعالطا   تاعالطا

 ۱۳۷۲ دلوت : لاس 

درم   : تیسنج

لومشم  یزابرس : تیعضو 

درجم   : لهأت تیعضو 

نارهت   : تنوکس ناتسا 

یسودرف نابایخ  نارهت ،  : سردآ

نمنم یی   هرابرد هرابرد

یبایرازاب ینیرفآراک |  سیون |  همانرب   : مراد هقالع  نوشهب  هک  ییاهراک 

مراد هقالع  یلیخ  سکونیل  هب PHP و  .هدوبن  شخب  تذل  یسیون  همانرب  بو و  هزادنا  هب  میگدنز  وت  زیچ  چیه 
.متسه یسیون  همانرب  یسیون و  دک  راک  وت  تسه  یلاس  و 5 

! تسه  centos 7 مه میصخش  لماع  متسیس 
: هدافتسا دروم  یاه  یژولونکت 

cpanel | whm | whmcs | direct admin | php | javascript | jquery | laravel | css | mysql | c# | telegram
bot | insta bot | bootstrap | photoshop | illustator | online gateway | linux | office | web security and

pentest | rest full api | windows app with c# | SEO | git

یکناب و طساو  یاه  هاگرد  زودنیو ، بو ، تحت  یاه  نشیکیلپا  مارگلت ، مارگاتسنیا ، یاه  تابر  تخاس  ییاناوت 
لاتیجید یاهزرا 

ینایدمحا ینایدمحا دیما   دیما
هدنهد هعسوت 

بو
۰۹۳۶۲۱۹۶۳۴۳ 

omid.ahmadyani@outlook.com 
اجنیباج قیرط  زا  سامت 

https://jobinja.ir/user/omidahmadyani?el=0


یلغش یلغش قباوس   قباوس

( یرسنلیرف ) تیاس بو  حارط 
رونوسآ ییانشور  تازیهجت   

نیدرورف ۱۳۹۵ ات  نیدرورف ۱۳۹۵  زا   

یاه دک  رد  یتاریغت  زین  هدامآ و  بلاق  هدامآ و  یاوتحم  متسیس  اب  هک   asoonoor.com تیاس بو 
دیدرگ یرتشم  لیوحت  دنا  کب  دنا و  تنارف 

تیاس بو  یحارط 
الاک رهشناریپ   

دادرم ۱۳۹۷ ات  دادرخ ۱۳۹۵  زا   

ما هداد  رییغت  ار  نآ  بلاق  یاه  دک  رثکا  ما و  هدرک  هدایپ  پاش  اتسرپ  اب  هک  الاک  رهشناریپ  تیاس  بو 
.دوش یم  ینابزیم  یزرم  یاهالاک  شورف  تهج 

مارگاتسنیا تابر  ندرک  موتساک  هژورپ 
jobisocial.com 

الاح ات  نیدرورف ۱۳۹۶  زا   

full stack رازفا مرن  سانشراک 
نم یبرم   

دنفسا ۱۳۹۷ ات  رهم ۱۳۹۷  زا   

backend دشرا سانشراک 
nikan 

الاح ات  رهم ۱۳۹۷  زا   

مارگلت تابر  حارط 
داباهم راوید  مارگلت  لاناک   

دادرم ۱۳۹۶ ات  ریت ۱۳۹۶  زا   

مارگلت و  api زا هدافتسا  اب  هک  داباهم  راوید  لاناک  رد  یهگآ  تبث  یمارگلت  تابر  ینابیتشپ  یحارط و 
یدیآ اب  تسا  هدش  ماجنا   php نابز
https://t.me/divarMahabad_bot

نشیکیلپا زودنیو  حارط 
رثوک هیریخ  هسسوم   



دادرم ۱۳۹۷ ات  تشهبیدرا ۱۳۹۶  زا   

نیجاتم نیریخ و  تاعالطا  تبث  تهج  تن  تاد  پراش  یس  نابز  اب  یزودنیو  نکشیلپا  یحارط 
.دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  رثوک  هیریخ  هسسوم 

تیاس بو  یحارط 
ناوج تسالپ  یلاع   

ید ۱۳۹۶ ات  رذآ ۱۳۹۵  زا   

سرپدرو متسیس  اب  هک   aaliplast.com یناشن اب  ناوج  تسالپ  یلاع  تیاس  بو  ینابیتشپ  یحارط و 
تسا هدش  یزاس  هدایپ 

طساو تخادرپ  یاه  هاگرد 
یپ یسراپ  یپ و  نمهب   

ریت ۱۳۹۷ ات  دادرخ ۱۳۹۷  زا   

یاه parsipay.pw و تیاس  بو  تخادرپ  هاگرد  تپیرکسا  تالکشم  عفر  تارییغت و  ماجنا 
دندوب هدش  هتشون   php نابز اب  هک   bahmanpay.me

سکاب یشوتاس  تپیرکسا  یزاس  یسراف  همجرت و 
یصخش  

نیدرورف ۱۳۹۶ ات  نیدرورف ۱۳۹۶  زا   

تروص هب  نیوک  نیب  اب  لیاف  کارتشا  هزوح  رد  هک  / http://www.progweb.info/satoshibox تپیرکسا
نآ هب  رگید  تاناکما  یرایسب  هدش و  تسار  یزاس و  یسراف  بناجنیا  طسوت  دنک  یم  تیلاعف  نما 

.تسا هدش  هدوزفا 

( یرسنلیرف )the law بلاق ندرک  نیچ  تسار  همجرت و 
یراشفا انون  مناخ   

تشهبیدرا ۱۳۹۷ ات  نیدرورف ۱۳۹۷  زا   

یراشفا مناخ  طسوت  تسا  هدش  نیچ  تسار  یسراف و  هدنب  طسوت  راب  نیتسخن  هک   the law بلاق
afshari-nona.ir .دوش یم  ینابزیم  دوخ  تلاکو  تیاس  رد 

( یرسنلیرف ) تیاس بو  یحارط 
الاک ناروس  هاگشورف   

تشهبیدرا ۱۳۹۵ ات  تشهبیدرا ۱۳۹۵  زا   

ینابیتشپ و تساوخرد  مدع  لیلد  هب  هتبلا  هک   sorankala.com یناشن اب  الاک  ناروس  هاگشورف 
تسا هدش  عطق  یگدیسر 



( یرسنلیرف ) تیاس بو  حارط 
وتاهاد  

دنفسا ۱۳۹۶ ات  نابآ ۱۳۹۴  زا   

طسوت دنتسه  یهاگشورف  یاهالاک  شورف  لوغشم  هک   dahato.com و daha2.com یاه تیاس  بو 
.دندوب هدش  یحارط  سرپدرو  یوق  متسیس  اب  هک  .دندش  یم  ینابیتشپ  یحارط و  هدنب 

( یرسنلیرف ) تیاس بو  حارط 
یناک  

رذآ ۱۳۹۵ ات  نابآ ۱۳۹۵  زا   

تازیهجت شورف  لوغشم  هدوب  راک  هب  لوغشم   kani.org یناشن اب  هک  تن  یناک  تیاس  بو 
.دشاب یم  سرپدرو  یژولونکت  اب  دوخ  یرتویپماک 

( یرسنلیرف ) تیاس بو  حارط 
یریگرک  

نمهب ۱۳۹۶ ات  ید ۱۳۹۶  زا   

اب دشاب  یم  یریگرک  تالوصحم  شورف  لوغشم  هک   coregiri.com هنماد اب  یریگرک  هاگشورف 
تسا هدش  یحارط  سرپدرو 

( یرسنلیرف ) تیاس بو  حارط 
نوپسآ هاگشورف   

تشهبیدرا ۱۳۹۶ ات  تشهبیدرا ۱۳۹۶  زا   

یاهدک سرپدرو و  اب  دزادرپ  یم  یزرم  تالوصحم  شورف  هب  هک   aspon.ir هنماد اب  نوپسآ  هاگشورف 
.دزادرپ یم  الاک  شورف  هب  هدرک  رییغت 

ترام مدوم 
یراکمه  

دنفسا ۱۳۹۶ ات  ریت ۱۳۹۵  زا   

لاعف زا  یکی  رد  هک   modemmart.com یناشن اب  ترام  مدوم  هکبش  تازیهجت  یهاگشورف  تیاس  بو 
شورف یبایرازاب و  هب  هورگ  رد  روضح  رب  هوالع  هدوب و  هکبش  تازیهجت  هزوح  رد  نم  یلصا  یاه 

قلعت ناتسود  زا  یکی  نم و  هب  هاگشورف  البق  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  متخادرپ  یم  زین  تالوصحم 
.دیدرگ راذگاو  ناشیا  هب  ادعب  تشاد و 

( یرسنلیرف ) تیاس بو  یحارط 
ورین هفاک   



دادرم ۱۳۹۷ ات  ریت ۱۳۹۷  زا   

یب دوخ  عون  رد  هک   cafeniro.com سردآ اب  ورین  هفاک  یهگآ  تبث  یشزومآ و  یهاگشورف ، تیاس  بو 
.دشاب یم  لگوگ  لوا  هبتر  رد  ...و  هفاک  مادختسا  هفاک ، رد  راک  تاملک  رد  نآ  یوئس  تسا و  ریظن 

تیاس بو  یحارط 
نوریلا  

رویرهش ۱۳۹۷ ات  دادرم ۱۳۹۷  زا   

متسیس اب  دشاب  یم  هوهق  شورف  هب  طوبرم  هک   eliron.com یناشن اب  نوریلا  یهاگشورف  تیاس  بو 
تسا هدش  یحارط  هدش  یراکتسد  تروص  هب  سرپدرو 

( یرسلنیرف ) تیاس بو  یحارط 
کناب شزومآ   

ریت ۱۳۹۷ ات  تشهبیدرا ۱۳۹۷  زا   

هدش یحارط   laravel کرو میرف  اب  هک   amozeshbank.com یناشن اب  کناب  یشزومآ  تیاس  بو 
.دشاب یم  یوق  رایسب  یشزومآ  متسیس  تسا و 

گینتساه هژورپ 
jobihost.com 

الاح ات  نیدرورف ۱۳۹۶  زا   

اهاه تراهم تراهم

PHP
jQuery

Bootstap
Laravel

Linux
Javascript

CSS
Wordpress

یلیصحت یلیصحت قباوس   قباوس



ریبد تیبرت 
( ریبد تیبرت  ) هیمورا ییاجر  دیهش   

ات ۱۳۹۴ زا ۱۳۸۲   

نم یهاگشناد  هتشر  .مداد  فارصنا  هاگشناد  زا  یسیون  همانرب  رتویپماک و  هب  دیدش  هقالع  لیلد  هب 
میضار دوخ  باختنا  زا  نونکا  مه  .دوب  یملعم 

+network کردم
نارهت ظفاح  یا  هفرح  ینف   

ات ۱۳۹۷ زا ۱۳۹۷   

دوخ هکبش  تاعالطا  ندرب  الاب  تهج  هرمن 73  اب  + network کردم ذخا 

ceh کردم
یا هفرح  ینف   

ات ۱۳۹۷ زا ۱۳۹۷   

lpic1 کردم
فیرش هاگشناد   

ات ۱۳۹۷ زا ۱۳۹۷   

طلسم طلسم یاه   یاه نابز نابز

( یردام نابز  یسراف (

( طسوتم یسیلگنا (

( یردام نابز  یدرک (

( یدتبم یسیلگنا (



JobinjaJobinja اجنیباج |  |  اجنیباج
یمادختسا رازبا  نیرت  هفرص هب نیرت و  عیرس

SH-7542294 عجرم : دک 
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ داجیا : خیرات 

نیالنآ هخسن 

https://jobinja.ir/cvr/SH-7542294
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