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یتالحم دیهش  کرهش  یتیس ، ینیم  نارهت ،  

سامت تاعالطا 

اه تراهم 

Html 5css 3less/sassBootstrap

javaScriptEs6jQueryAngularJS

ReactPHPLaravel

Adobe PhotoshopGit

راک یفلتخم  یاه  کرومیرف  اه و  نابز  اب  تدم  نیا  یوت  منز و  یم  دک  هک  هشیم  یلاس  هس 

یچ ره  نوچ  منک  یوق  ور  مدوخ  یسیلگنا  نابز  دیاب  هک  مدش  هجوتم  تدم  نیا  یوت  .مدرک 

.نرادن ور  یسیلگنا  هنومن  تیفیک  نشاب  مه  هگا  نشیم و  دودحم  یسراف  عبانم  مریم  رتولج 

نشیکیلپا بو  نوشاهاب  مریگب و  دای  یا  هفرح  تروص  هب  ور  بو  یاه  یژولونکت  مراد  تسود 

ینابصع یتح  تحاران و  هشاب  هتشادن  یقرف  مزورید  اب  مزورما  هگا  .منک  تسرد  دنمتردق  یاه 

تراهم منوتب  ات  مداد  صاصتخا  یریگدای  هب  هتفه  ره  یوت  ور  ینامز  هی  هک  هنیمه  یارب  .مشیم 

یریگدای اب  ور  متراهم  شرانک  رد  نینچمه  منک  تیوقت  ور  مراد  رضاح  لاح  رد  هک  ییاه 

یرتم کی  سونایقا  دیابن  هک  منود  یم  مه  ونیا  هتبلا  .منک  رت  هدرتسگ  هگید  یاه  یژولونکت 

! مراد یدایز  هقالع  مه  لوارال  تپیرکسااواج و  هب  مشاب !

رازفا مرن  شیارگ :

رون مایپ  ناساول  هاگشناد : / هسسوم

۱۶.۱۹ لدعم : 

رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

۱۳۹۶ - ۱۳۹۲

ناشوهزیت رهم  شزادرپ  تکرش :

بو سیون  همانرب 

نمهب ۱۳۹۶ زا  یراکمه  زاغآ 

سردارف تکرش :

یسیون همانرب  سردم 

نابآ ۱۳۹۶ زا  یراکمه  زاغآ 

یچ کت  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نیا یوت  . back end مه مدوب و  یم  دلب   front end دیاب مه  نم  تکرش  یپاتراتسا  طیحم  هب  هجوت  اب 

زا تمسق  نیا  یوت  نم  نینچمه  مدرک و  هدایپ   psd حرط یور  زا   css و html اب ور  یتاحفص  هژورپ 

یوت مدوب  دلب  بوخ  ور   mysql نم هکنیا  هب  هجوت  اب  .مدرک  هدافتسا  مه   angularjs و angularjs material

دشیمن و دودحم  اجنیمه  هب  نم  راک  اما  .متشاد  تکراشم  مه  نوا  لوادج  نیب  طباور  سیباتید و  یحارط 

گابید تاقوا  یهاگ  مه   php تمسق یوت  .مدرک  تسرد   jQuery و php api زا هدافتسا  اب  ور  نیمدا  لنپ 

.مداد یم  ماجنا 

cityrakhsh.com هطوبرم :  کنیل 

رهش شخر 

ریت ۱۳۹۷  : خیرات

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

اه هژورپ 

http://cityrakhsh.com/


ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا
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باتفآ تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نیا راک  .ندوب  سربق  سیلگنا و  نکاس  نایناریا  نوا  نایلوتم  هتبلا  هک  دوب  یجراخ  هژورپ  هی  هژورپ  نیا 

لنپ هس  نیمدا  لنپ  رب  هوالع  نشیکیلپا  بو  نیا  یوت  ام  .دوب  نیالنآ  تروص  هب  یکشزپ  تامدخ  هئارا  تیاس 

یلیخ رامیب و  هدنورپ  تبث  هلمج  زا  یبوخ  تاناکما  هک  میدرک  تسرد  مه  ور  هناخوراد  رتکد و  رامیب و 

نیا یوت  نم  .میداد  لیوحت  انوا  هب  ور   ios دیوردنا و یاه  نشیکیلپا  ام  نینچمه  .تشاد  هگید  یازیچ 

مدش روبجم  ورین  دوبمک  راک و  دایز  مجح  رطاخ  هب  هتبلا  .مدرک  یم  راک   Blade و Laravel اب رتشیب  هژورپ 

ام .مدرک  هدافتسا  هژورپ  نیا  یوت  مه   jQuery و javascript زا منزب و   psd یور زا  ور  تاحفص  زا  اتدنچ 

.میدرک هدافتسا  مه   Sass زا تاحفص  یزاس  هدایپ  یارب 

demo.elpida247.com هطوبرم :  کنیل 

Elpida

رویرهش ۱۳۹۸  : خیرات

رتسگایوپ عیانص  یسدنهم  هرواشم و  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

زا نم  هژورپ  نیا  یوت  .مدز   html اب ور  تیاس  تاحفص  زا  ات  دنچ  نم  هژورپ  نیا  یوت 

.مدرک هدافتسا   html, css, javascript, jQuery, Angularjs

pieco.ir هطوبرم :  کنیل 

pieco

نمهب ۱۳۹۷  : خیرات

سردارف هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یوت .متخادرپ  یدربراک  یالاثم  لح  هب  نوا  یوت  مدرک و  طبض  سردارف  یارب  هک  دوب  یشزومآ  هرود  هی  نیا 

.دوب  javascript و html5, css3, jQuery یور یلصا  زکرمت  شزومآ  نیا 

faradars.org/courses/fvweb9608-html-css3-jquery-technologies-in-web-design هطوبرم :  کنیل 

لح  ) بو یحارط  رد   HTML5 - CSS3 - jQuery یدربراک شزومآ 

( یدربراک یاه  لاثم 

نابآ ۱۳۹۶  : خیرات

سردارف هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

.متخادرپ یدربراک  یالاثم  لح  هب  نوا  یوت  مدرک و  طبض  سردارف  یارب  هک  دوب  یشزومآ  هرود  هی  نیا 

هدافتسا مه   javascript و mysql و php زا نینچمه  مدرک و   Ajax jQuery زا یدربراک  دایز و  یلیخ  هدافتسا 

.مدرک

faradars.org/courses/fvajx9712-applied-technology-of-ajax-using-jquery هطوبرم :  کنیل 

(jQuery  ) یرئوک یج   رد   AJAX یدربراک شزومآ 

دنفسا ۱۳۹۷  : خیرات

سردارف هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یوت .متخادرپ  یدربراک  یالاثم  لح  هب  نوا  یوت  مدرک و  طبض  سردارف  یارب  هک  دوب  یشزومآ  هرود  هی  نیا 

.مدرک هدافتسا   jQuery و javascript زا اصاصتخا  هژورپ  نیا 

faradars.org/courses/fvit98071-localstorage-for-storing-data-in-browser هطوبرم :  کنیل 

رگرورم رد  تاعالطا  یزاس  هریخذ   یارب   LocalStorage شزومآ

رذآ ۱۳۹۸  : خیرات

https://www.linkedin.com/in/seyed-mojtaba-hayatolgheib-21ab33166
https://t.me/mojtaba1993
http://demo.elpida247.com/
http://pieco.ir/
http://faradars.org/courses/fvweb9608-html-css3-jquery-technologies-in-web-design
http://faradars.org/courses/fvajx9712-applied-technology-of-ajax-using-jquery
http://faradars.org/courses/fvit98071-localstorage-for-storing-data-in-browser

