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نارادساپراولب دابازوریف  دابآ ، زوریف  سراف ،

php & mysql80%

html css 80یسیوندک%

bootstrap 3 ,460%

Laravel Framework100%

سرپدرو اوتحم  %100تیریدم 

jquery+ %40تپیرکسااواج

نایرتشم روما  %100ینابیتشپ 

whmcs - cpanel -whm100%

یرقاب نیمادمحم 
Backend Developer

۱۳۷۸/۸/۱۵ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

یلیصحت تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

لاس ۱۳۹۴ یدورو 

یبرجت ملپید 

 -- شیارگ

یتلود ردص  هسردم : / هسسوم

16 لدعم : 

ید ۱۳۹۷  : خیرات

Laravel تیاس یحارط 

بونج یتعنص  تیریدم  نامزاس  هسسوم :

رویرهش ۱۳۹۷ ریت ۱۳۹۷  -

Developerِ

لاغتشا دوخ 

نیدرورف ۱۳۹۶ زا  یراکمه  زاغآ 

Support -whm - whmcs

رسنلیرف

ید ۱۳۹۷  : خیرات

زا 100 هرمن 100  اب  لوارال  یشزومآ  هرود  رد  مرت  نایاپ  هژورپ  نیرتهب 

 ، منک بسک  هبرجت  منکیم  یعس  هشیمه  مراد !  بو  تحت  یسیوندک  یریگدای و  هب  یدایز  هقالع 

هک ییاه  راک  هب  مشب و   Backend developer کی مراد  دصق  مشاب !    زورب  مریگب و  دای  رتشیب  یازیچ 

رد و  متسه ،  یریذپ  داقتنا  قالخا و  شوخ  روبص و  مدا  نینچمه  مدیم ،  تیمها  منکیم  تفایرد 

! همهم یلیخ  مارب  نیا  مربیم و  تذل  مراک  زا  تیاهن 

اه تراهم 

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

یلغش قباوس 

تاراختفا



ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

ندرک تبحص  تراهم 

نداد شوگ  تراهم 

یسیلگنا

it_shayan

shayan.eski

دادرم ۱۳۹۶  : خیرات

uploadboys.com هطوبرم :  کنیل 

Backend Developer هژورپ : ناونع 

uploadboys.com هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یراکرود تیاس -  هب  تاناکما  ندرک  هفاضا  یسیوندک php و  تاحیضوت :

تشهبیدرا ۱۳۹۷  : خیرات

monow.ir هطوبرم :  کنیل 

Backend & Frontend Developer هژورپ : ناونع 

monow.ir هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یارب ارگ  ئش  شخب  رد  صاخ  تاناکما  داجیا  تیریدم و  لنپ  یحارط  تاحیضوت :

دیوردنا همانرب  یزاس  یصخش  یزاس و  یسراف  تپیرکسا و 

nvisandeh.ir هطوبرم :  کنیل 

Developer هژورپ : ناونع 

هدنسیون پا  تراتسا  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

+ ( codeigniter کرو میرف  زا 0 ( یلصا  مرفتلپ  یزاس  هدامآ  یحارط  تاحیضوت :

یصاصتخا مارگلت  تابر  داجیا 

نمهب ۱۳۹۷  : خیرات

secretpass.ir هطوبرم :  کنیل 

قودنصواگ سیورس  هژورپ : ناونع 

قودنصواگ هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

لوارال 5.7 کرومیرف  اب  دنمتردق  یصاصتخا و  سیورس  تاحیضوت :

نابز

یعامتجا هکبش 

اه هژورپ 

https://t.me/it_shayan
https://instagram.com/shayan.eski
http://uploadboys.com/
http://monow.ir/
http://nvisandeh.ir/
http://secretpass.ir/

