
یدمحم یقداص  نارمع 

۱۳۶۶/۶/۳۰ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

دولک و یاه  راتخاس  داجیا  هب  دنم  هقالع   ، بو زودنیو و  هدنهد  هعسوت  سیون و  همانرب 

.سیورسورکیم یرازفا  مرن  یاه  یرامعم 

دیل میت 

متسیس ناراکمه  تیریدم  تاعالطا 

نارهت

نابآ ۱۴۰۱ زا  یراکمه  زاغآ 

Full-Stack هدنهد هعسوت 

متسیس ناراکمه  تیریدم  تاعالطا 

نارهت

نیدرورف ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ 

رازفا مرن  هعسوت  دحاو  سیئر 

کت کا 

ناهفصا

نیدرورف ۱۳۹۷ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

لوصحم هعسوت  دحاو  سانشراک 

کت کا 

ناهفصا

نیدرورف ۱۳۹۷ نابآ ۱۳۹۳  -

اهدرواتسد فیاظو و 

رازفا مرن  هعسوت  دحاو  ریدم 

للملا نیب  طابترا  ناسکین 

نارهت

رهم ۱۳۹۳ -  ۱۳۹۱

اهدرواتسد فیاظو و 

BPMS هناماس یحارط 

دشاب و یم  لومعم  یاه   BPMS هب لاصتا  یراک و  شدرگ  یاراد  یاه  مرف  یحارط  ناکما  هناماس  نیا 

دشاب یم  هفرطود  یهد  سیورس  بو  تیلباق  اب  فلتخم  یاه  متسیس  رد  تبث  ناکما 

بو سیب  رالوژام  مرفتلپ  یحارط 

تهج مرفتلپ  نیا  هعسوت  ناکما  رالوژام  تروص  هب  هک  دشاب  یم  سیب  یرازفا  مرن  رتسب  کی  هژورپ  نیا 

.دشاب یم  ربراک  یاه  زاین  عفر 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا

c# programming language

MVC.NET CoreWCF

SOAP, RestfulMSSQL

T-SQL Query Optimizing

Desktop Application

windows service

Multithreading ProgrammingLINQ

BPMSJqueryBootstrap

AngularJSAndroid Application

Angular

هموزر هصالخ 

یلغش قباوس 

لباق سیب و  رالوژام  مرفتلپ  یحارط 

BPMS یزادنا هار  یحارط و  بو ، هعسوت 

قوقح و یناسنا ، عبانم  متسیس  یحارط 

یحارط یمکح ، بایغ ، روضح و  دزمتسد ،

هدش یحارط  یاه  شرازگ  هدهاشم  مرفتلپ 

ERP هب لصتم 

نویساموتا رازفا  مرن  یرامعم  یحارط 

اب  Desktop app هاتوک مایپ  دنمشوه 

داجیا ناکما  ، Multilanguage تیلباق

اب  SandBox هناقالخ یرامعم  اب  هنوزفا 

تخس یاه  هاگتسد  هب  لاصتا  ناکما 

سیورس بو  یرازفا GSM Modem و 

رازفا مرن  یحارط  یکمایپ ، هناماس  یاه 

مایپ هناماس  یتاغیلبت ، ثوتولب  لاسرا 

 ... یتاغیلبت و هاتوک 

اه هژورپ 

نابز

اه تراهم 



هاتوک مایپ  نویساموتا  رازفا  مرن  یحارط 

ناسکین تاعالطا  یروآ  نف   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

یاه هناماس  تیاهن GSM Modem و  یب  هب  لاصتا  تیلباق  هک  دشاب  یم   Desktop App کی هژورپ  نیا 

.دراد دوجو  دنمشوه  یاه  فص  تیریدم  اب  یکمایپ 

یتاغیلبت ثوتولب  لاسرا  هژورپ 

ناسکین تاعالطا  یروآ  نف   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

یتاغیلبت ثوتولب  لاسرا  رازفا  مرن 

چراق هناخراک  هزیناکم  رازفا  مرن  یحارط 

ناهاپس یاتکی  چراق  هناخراک   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

تشاد و تشاک و  تاعالطا  تبث   ، دشاب یم  چراق  هناخراک  ندرک  هزیناکم  متسیس  رازفا  مرن  نیا 

طبترم یاه  یریگشرازگ 

یناسنا عبانم  هناماس  یحارط 

یمکح بایغ و  روضح و   ، دزمتسد قوقح و   ، یلنسرپ یاه  متسیس  ریز  یاراد 


