
یاضر دومحم 
یللملا نی  رد  تیاس  بو  هدنهد  هعسوت 

دیرف نایار 

هروس یشیامن  تادا  دشرا  یسانشراک 

یدرف تاصخشم 

لاس  31 : نس

درم : تیسنج

نارهت : تنوکس لحم  رهش 

درجم : لهات تیعضو 

لومشم : یزابرس تمدخ 

سامت تاعالطا 

09397797363 : نفلت

09397797363 : لابوم

mahmood92ac@gmail.com
: لیمیا

یوره نارهت -  : تنوکس لحم 

 - : ندکنیل

یراک هقباس  قوقح و 

لاس  ۵ : یراک هقباس  نازیم 

ناموت نویلیم   12  - 16 : قوقح

راک هنومن 

 https://123kif.ir/

 https://fcic-co.com/

 https://buykif.ir/

 https://iransmartview.com/

 https://dayonixpharma.com/

 https://www.5photoaward.com/

 https://roohollahmahlooji.com/

 https://heravii.com/

 https://istockland.ir/

 https://easymotionskin.ir/

 https://rosastyle.shop/

 https://deliv.ir/

: هموزر یناسر  دادرم 1401زور   25
: یرراک JV-24404335هسانش 

یلغش قباوس 

یلیصحت قباوس 

یجراخ یاه  نابز

طسوتم  | یسیلگنا 

اهرازفا مرن 

هتفرشی  |  Google Tag Manager
 

هتفرشی  |  Google Search Console
 

هتفرشی  |  Google Analytics

هتفرشی  |  Microsoft Word
 

هتفرشی  |  Microsoft Powerpoint
 

هتفرشی  |  Html & CSS

طسوتم  |  Adobe Photoshop
 

هتفرشی  |  Wordpress
 

هتفرشی  |  ++ Notepad
 

هتفرشی  |  Netbeans

طسوتم  |  Java SE
 

طسوتم  |  Java
 

طسوتم  |  Eclipse
 

طسوتم  |  C
 

طسوتم  |  Adobe Premiere

طسوتم  |  MySql
 

طسوتم  |  Microsoft Outlook
 

طسوتم  |  Microsoft Excel
 

طسوتم  |  JavaScript

یتامدقم  |  Joomla
 

یتامدقم  |  Figma
 

یتامدقم  |  Adobe Illustrator
 

طسوتم  |  PHP

یتامدقم  |  Microsoft Visual Studio
 

یتامدقم  |  MAPLE
 

یتامدقم  |  Laravel
 

یتامدقم  |  JQuery

یتامدقم  |  MVC

یلیمکت یاه  تراهم

( هام لاس و 2  نونک (4  ات  ریت 1397  تیاس بو  هدنهد  هعسوت 
دیرف نایار  یللملا  نارهتنی  نارا - 

تـالوصحم شورف  هب  هـک  مدرک  یحارط   https://123kif.ir سردآ هب  ار  هعومجم  دـیدج  تیاس  تکرـش  نا  رد  متیلاـعف  یادـتبا  رد 
نادـمچ و یتشپ ، هلوک  فیک ، تاملک  یور  ر  لگوگ  رد  تیاس  هبتر  میدـش  قفوم  وئـس  میت  یراـکمه  اـب  .تشاد  صاـصتخا  تکرش 

لاتیجید یاـه  شور زا  هدافتـسا  اـب  نینچمه  .مینک  ادـی  تسد  ات 3 ) یاـه 1  کـنیل  اتدـمع   ) لوا هحفـص  هب  هداد و  اـقترا  ار  هریغ 
رضاح لاح  رد  .مدرک  ددجم  یحارط  زین  ار  تکرـش  یمیدق  تیاسبو  نی  نا  رد  .میهد  اقترا  ار  تیاسبو  شورف  میتسناوت  گنیتکرام 

ددصرد زین  میامن و  هفاضا  تیاسبو  هب  یدیدج  تاناکما  ات  هدو  تکرـش  لوصحم  شورف  تیاسبو  هعـسوت  یور  ر  متیلاعف  هدـمع 
.متسه تکرش  هژور  تیردم  متسیس  یزادنا  هار 

( هام ریت 1397 (10  ات  رورهش 1396  تیاس بو  هدنهد  هعسوت 
نارهتزروتوماسریه نارا - 

میت وضع  نینچمه  .مدو  لوغـشم  هعومجم  دـیدج  تیاس  بو  هعـسوت  یزاس و  هدا  یحارط ، هب  تکرـش  نا  رد  متیلاعف  لوط  رد 
یجراـخ و وردوخ  دـیرخ  تاـملک  یوجتـسج  رد  لـگوگ  کـی  هحفـص  ندروآ  تسد  هب  ناـم  میت یاهدرواتـسد  زا  یکی  .مدو  زین  وـئس 

.دو وردوخ  تادراو 

1396 - 1400 یشیامن تادا  دشرا -  یسانشراک 
هروس

1390 - 1394 رتویپماک مولع  یسانشراک - 
یتشهب دیهش 
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www.jobvision.ir

اوتحم وئس 
 

وئس گنیتکرام و  لاتیجید 
 

تیاس یزاس  هنیهب  وئس و 
 

(SEO  ) وئس
 

هلئسم لح  یاناوت 

هرکاذم یاناوت 
 

الاب یریگدای  یاناوت 
 

یمیت راک  هیحور 
 

تیاس ینایتشپ 
 

سرماکوو
 

یسردرو تیاس  یحارط 

یعامتجا یاه  هکبش  تیردم 
 

تیقالخ یزادر و  هدیا 
 

راک بسک و  هعسوت 
 

بو هعسوت 
 

الاب راکتشپ 
 

یگدنسیون

یتنرتنیا هاگشورف  یحارط 
 

زدنرت لگوگ 
 

زدا لگوگ 
 

رتسمبو لگوگ 
 

تیاس تینما 
 

یبصع یاه  هکبش 

یکیلک تاغیلبت 
 

گنیتکرام لاتیجید 
 

اوتحم دیلوت  همجرت و 
 

یسیلگنا نوتم  همجرت 
 

یصصخت نوتم  همجرت 

اوتحم دیلوت 
 

UI/UX
 

لوسنک چرس  لگوگ 
 

گنیتکرام لیمیا 
 

یتاغیلبت یاه  نیپمک  یحارط 
 

لگوگ تاغیلبت 

Image Processing
 

Computer Vision
 

ینتم یاوتحم  دیلوت 
 

روحم وئس  یاوتحم  دیلوت 
 

مارگاتسنیا یاوتحم  دیلوت 

تیاس یحارط 
 

Neural Networks

نم ی  هرابرد

یزاس هنیهب  وئـس ، اوتحم و  دیلوت  سردرو ، اب  تیاس  عاونا  یحارط  هلمج  زا  تیاس  بو  هعـسوت  یـسیون و  همانر  هزوح  رد  لاعف  دنم و  هقالع
هبرجت شورف و  دـیدزاب و  شیازفا  یاهراکهار  یار  یزاـجم  یاـه  هاگـشورف یتنرتنیا ، شورف  یاـه  تیاـس هب  هرواـشم  نینچمه  تیاـس و  بو 
یصخش یگدنز  رد  .منک  راک  دنتسم  هتفر و  هتـسش و  تسا  نا  ر  ما  یعـس مهد و  یم تیمها  راـسب  تائزج  هب  راک  رد  .متـسه  الاب  یرراک 
تـسکش رتهب  یار  درزا  یـشالت  تسیز ؛ تکب  نوچمه  دیاب  ار  یگدنز  مدـقتعم  .متـسه  تادا  هفـسلف و  رتائت ، امنیـس ، هزوح  هب  دـنم  هقالع

منک یم لاند  ار  دیدج  یاه  یروانف .منک  یم لاقتسا  ندش  هدیشک  شلاچ  هب  زا  ما و  هلئسم لح  قشاع  .چیه  رد  ندیچی  چیه  رهب  زا  .ندروخ 
.مراد هگن  زور  ار  مدوخ  تاعالطا  شناد و  ما  هدرک یعس  هشیمه  و 
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