
هداز ینیسح  اضریلع 

بو سیون  همانرب 

(+۹۸)۹۰۲۸۸۸۸۵۹۰ : لیابوم  mrhosseinizadeh@gmai l .com : لیمیا

hosseinizadeh.i r : تیاس بو 

زاوها ناتسزوخ ،  : سردآ

۱۳۷۱/۵/۳ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 



یزاس هدایپ  یحارط و  پاتراتسا و  هزوح  رد  تیلاعف  راک و  هقباس  لاس  زا ۱۱  شیب  اب   front-end و back-end سیون همانرب 
یپاتراتسا یهاگشورف و  تیاس  زا ۵۰  شیب 



eseminar.tv تکرش :

ریت ۱۳۹۹ دنفسا ۱۳۹۷  -

اهدرواتسد فیاظو و 

artiash.com تکرش :

دنفسا ۱۳۹۷ دادرخ ۱۳۹۷  -

اهدرواتسد فیاظو و 

siterasmi.com تکرش :

دادرخ ۱۳۹۷ نابآ ۱۳۹۶  -

اهدرواتسد فیاظو و 

ناتسزوخ دالوف  عیانص  تکرش :

ریت ۱۳۹۵ رهم ۱۳۹۴  -

اهدرواتسد فیاظو و 





نیدرورف ۱۳۹۸  : خیرات

.دشاب یم  نیالنآ  یاهدادیور  و  نیالنآ ) سالک  رانیمس و   ) رانیبو شورف  تیریدم و  یصصخت  مرفتلپ  اهنت  نیلوا و  رانیمسیا 

eseminar.tv هطوبرم :  کنیل 

نم هرابرد 

یلغش قباوس 

(CTO  ) ینف دشرا  ریدم 

رانیبو شورف  تیریدم و  یصصخت  مرفتلپ  اهنت  نیلوا و  رانیمسیا 

رب هوالع  هک  دشاب  یم  نیالنآ  یاهدادیور  و  نیالنآ ) سالک  رانیمس و  )

لباق هدوزفا  شزرا  تامدخ  هیلک  رانیبو ، رازفا  مرن  تخاسریز و  هئارا 

تیریدم نیالنآ ، مان  تبث  زا  معا  رانیبو  یرازگرب  تیریدم و  هئارا 

لمکم یاه  هتسب  یناسر ، عالطا  یتاغیلبت و  یاه  هتسب  ناربراک ،

رگید ترابع  هب  .دهد  یم  هئارا  ار  رانیبو  ملیف  شورف  متسیس  یرازگرب و 

تکرش اهرانیبو  رد  مه  دینک و  رازگرب  رانیبو  دیناوت  یم  مه  رانیمسیا  رد 

.دینک

دشرا سیون  همانرب 

هباشم تکرش  یصاصتخا  کرو  میرف  دص  ات  رفص  هعسوت  یحارط و 

هاگشورف و دننام  ییاه  لوژام  بصن  لماک  تاناکما  اب  سرپدرو 

بو هعسوت  نامز  ات  هنابز  دنچ  تروص  هب  ...و  بلاق  نویساورزر و 

.دهد شهاک  دوخ  نایرتشم  یارب  ار  اه  تیاس 

، بالط تیریدم  یشزومآ  هناماس  ( s-hadi.ir  ) هعسوت یحارط و 

فلتخم و یاه  یسرتسد  حطس  اب  هزوح  ریدم  نواعم و  دیتاسا ،

...و ینایاپ  رمتسم و  تارمن  تبث  دحاو ، باختنا  ناکما 

رد اذغ  نیالنآ  شرافس  تیاس  بو  ( eatmet.com  ) هعسوت یحارط و 

لنپ لرتنک  هئارا  هارمه  هب   ios دیوردنا و یاه  نشیکیلپا  تیاس و  بو 

تاشرافس اهاذغ و  تیریدم  یارب  اه  ناروتسر  ناگدنیامن  هب  لماک 

هدش تبث 

دشرا سیون  همانرب 

توافتم یصاصتخا و  یاه  شخب  اه و  لوژام  اب  زاس  تیاس  متسیس 

...و رابخا  یرلاگ ، دادیور ، مان  تبث  متسیس  هاگشورف ، دننام 

PLC سیون همانرب 

هروک ۱ و یزاسدالوف  شخب  رد   PLC سیون همانرب  قرب و  صصختم 

ناتسزوخ دالوف  عیانص   ۲

اه تراهم 

PHPlaravelRestful API

Javascriptvuejshtml css jquery Ajax

Linux Server ManagemnetSQLgit

اه هژورپ 

eseminar.tv

http://eseminar.tv/


دنفسا ۱۳۹۷  : خیرات

یارب اه  ناروتسر  ناگدنیامن  هب  لماک  لنپ  لرتنک  هئارا  هارمه  هب   ios دیوردنا و یاه  نشیکیلپا  تیاس و  بو  رد  اذغ  نیالنآ  شرافس  تیاس  بو 

هدش تبث  تاشرافس  اهاذغ و  تیریدم 

eatmet.com هطوبرم :  کنیل 

نمهب ۱۳۹۷  : خیرات

هدش ماجنا  یاهورزر  اهالیو و  تیریدم  یارب  الیو  ناگدنیامن  هب  لماک  لنپ  لرتنک  هئارا  هارمه  هب  هناخ  الیو و  ورزر  سیلپ  تکرام  تیاس  بو 

دوخ

Pinvila.ir هطوبرم :  کنیل 

ید ۱۳۹۷  : خیرات

تمدخ هئارا  یاه  لحم  رهش و  ناتسا ، کیکفت  هب  اهراکریمعت  اهراک و  سیورس  لغاشم  یروتکریاد 

osababa.ir هطوبرم :  کنیل 

رذآ ۱۳۹۷  : خیرات

قیقد فلتخم و  یاه  یریگ  شرازگ  اهرادومن و  هارمه  هب  یلام  یاه  کمک  یروآ  عمج  نیپمک 

javanehcampaign.ir هطوبرم :  کنیل 

رهم ۱۳۹۷  : خیرات

یشزومآ یاه  هرود  رابخا و  هاگشورف ، یاه  شخب  هارمه  هب  هنابز ، دنچ  تروص  هب  هاگشیارآ  رد  تبون  نویساورزر  یفرعم و  تیاس  بو 

aroossara.com هطوبرم :  کنیل 

رویرهش ۱۳۹۷  : خیرات

مرت ره  یاه  سالک  اه و  سرد  فیرعت  ناکما  فلتخم ، یاه  یسرتسد  حطس  اب  هزوح  ریدم  نواعم و  دیتاسا ، بالط ، تیریدم  یشزومآ  هناماس 

...و ینایاپ  رمتسم و  تارمن  تبث  دحاو ، باختنا  یگتفه ، تروص  هب  یسرد  همانرب  رارکت  و 

s-hadi.ir هطوبرم :  کنیل 

تشهبیدرا ۱۳۹۶  : خیرات

یشزومآ یاه  هرود  یللملا  نیب  کرادم  وزیا و  یللملا  نیب  یاه  همانیهاوگ  نیالنآ  شورف  شرافس و  تیاس  بو 

AlephISO.ir هطوبرم :  کنیل 

نیدرورف ۱۳۹۶  : خیرات

ناکما هارمه  هب  اهنآ  ریدم  هب  اهراک  بسک و  تیریدم  لماک  لنپ  لرتنک  هئارا  نارگشیارآ ، اه و  نوزم  یشیارآ ، یاه  نلاس  یفرعم  تیاس  بو 

دوخ راک  بسک و  یارب  یرلاگ  اه و  فیفخت  اه ، یمادختسا  جرد 

Asarokh.com هطوبرم :  کنیل 

ید ۱۳۹۵  : خیرات

...و ترسنک  رتائت ، امنیس ، یاه  ملیف  یشزومآ ، یاه  هرود  اهدادیور ، تیلب  ورزر  مان و  تبث  یفرعم ، تیاس  بو 

DailyAhvaz.com هطوبرم :  کنیل 

تشهبیدرا ۱۳۹۵  : خیرات

شورف متسیس  هب  لاصتا  نیمدا  تکریاد  لنپ  لرتنک  گیفناک  رورس  یاه  لاوریاف  بصن  رورس و  گیفناک  گنیتساه  یزاس  هدایپ  و  یحارط 

لیمیا و  ربراک  تخادرپ  زا  دعب  تساه  کیتاموتا  تخاس  تساه  شورف  متسیس  کناب  هب  لاصتا  و  بلاق  یحارط   whmcs گنیتساه

یرتشم یارب  تساه  تاصخشم 

Sefidweb.com هطوبرم :  کنیل 
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رویرهش ۱۳۹۲  : خیرات

ios کم و یاه  لماع  متسیس  یاهرازفا  مرن  هاگشورف  رتنس و  دولناد 

2sibdownload.com هطوبرم :  کنیل 

دادرخ ۱۳۸۸  : خیرات

روحم اوتحم  یعامتجا  هکبش 

PersicaForum.com هطوبرم :  کنیل 

ریت ۱۳۸۶  : خیرات

وگتفگ نمجنا 

Dezonline.ir هطوبرم :  کنیل 





alireza-hosseinizadehalirezahosseinizadeh

2sibdownload.com

PersicaForum.com

Dezonline.ir

نابز

یسیلگنا

ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یعامتجا هکبش 



http://2sibdownload.com/
http://persicaforum.com/
http://dezonline.ir/
https://linkedin.com/in/alireza-hosseinizadeh
https://t.me/alirezahosseinizadeh

