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 JV-54200990 یربراک :  هسانش 
1399/10/06 : هموزر یناسر  زورب 

یلغش قباوس 

تاعالطا یروانف  دحاو  تسرپرس 

( مارگولوه رذآ   ) کواکچ پاچ  زکرم 
( هام نونک (2  ات  نابآ 1399 

نارهت - ناریا

رازفا مرن  رازفا -  تخس 
تکرش تیاس  بو 

وئس
تینما هکبش و 

هتسب رادم  نیبرود 
سرپدرو
دیوردنا

php

تاعالطا یروانف  دحاو  تسرپرس 

ناتسجنران لته   ) لامش یابیز  ناتسجنران  تکرش 
( رهشدزیا

( هام لاس و 10  نابآ 1399 (8  ات  نمهب 1390 
رون - ناریا

یتکرش یصخش ،  یهاگشورف ،  تیاسبو  یحارط 
یرازفا مرن  یرازفا و  تخس  تامدخ 

هکبش تیریدم  لوصا  هب  لماک  ییانشآ 
یزادنا هار  بصن و  سیورس و  یراد ،  هگن  یرازفا ،  مرن  یاه  گیفناک  رورس ،  تامدخ 

یراد هگن  گیفناک و  ...و ، ) ماک  یپیآ  کیتورکیم ،   ) رتور عاونا  چوس ،  ریظن  سلریاو  ویسپ و  ویتکا و  هکبش  تامدخ 
راک بسک و  تاعالطا و  یروانف  هرواشم  تامدخ  ینامزاس و  یاهراکهار  هئارا 

ییاز دمآرد  توافتم و  یعامتجا  یاه  هکبش  شرتسگ  هبرجت 
یتفاسورکیام یاه  سیورس  تامدخ  هئارا 

SQL هیلوا ثحابم  سیباتید و  هب  انشآ 
نامزاس یرادا  روما  اهدنیآرف و  هب  انشآ 

سیباتید ینابیتشپ  یرادهگن و  ییاناوت 
MS Office هورگ یاه  رازفا مرن هب  لماک  طلست 

CSS و HTML اب ییانشآ 
PHP , My SQL اب ییانشآ 

Bootstrap اب ییانشآ 
الموج سرپدرو ،  ریظن  هطوبرم  یاه  هنوزفا  بلاق و  تیاس و  بو  تخاس  یاوتحم  تیریدم  یاه  متسیس  یور  رب  لماک  طلست 

...و اه  زاس  هاگشورف  ، 
پاشوتف  ریظن  سکع  شیاریو  یکیفارگ  لوصا  اب  ییانشآ 
ریمیرپ ریظن  ویدیو  شیاریو  نیودت و  هیلوا  لوصا  اب  ییانشآ 

هکبش یرادا و  طبترم  یربراک  یاه  رازفا مرن  هب  طلسم 
لاعف قالخ و  تیصخش  یاراد 

ایوپ الماک  طیحم  کی  رد  یراکمه  تهج  لماک  یگدامآ 

تاعالطا یروانف  رابنا -  یرادا -  شخب  ینایم  ریدم 

ناتسمچ گنس  لاغذ  دنژآ 
( هام ید 1398 (10  ات  نیدرورف 1398 

ناتسمچ - ناریا

یلیصحت قباوس 

IT تاعالطا یروانف  یسانشراک 

لمآ رادیاپ  لامش  یدربراک  یملع - 
17.00 لدعم :

ات 1396  1392

یشزومآ یاه  هرود

vmware یزاس یزاجم 

faranesh
ناریا

هرود 1 لوط 
1393

همانیهاوگ نودب 

seo

7learn
ناریا

هرود 1 لوط 
1392

همانیهاوگ نودب 

+network

7learn
ناریا

هرود 1 لوط 
1392

همانیهاوگ نودب 

https://www.linkedin.com/info-majidhedayati


کیتورکیم یاه  رتور 

7learn
ناریا

هرود 1 لوط 
1392

همانیهاوگ نودب 

microsoft server

faradars
ناریا

هرود 1 لوط 
1392

همانیهاوگ نودب 

سرپدرو

hamyarco
ناریا

هرود 1 لوط 
1390

همانیهاوگ نودب 

یجراخ یاه  نابز

طسوتمیسیلگنا یبرعطسوتم طسوتمیبرع طسوتم زازا   رترت   ناپ   ناپ

اهرازفا مرن 

Html & CSSطسوتم طسوتم++Notepadطسوتم طسوتم

PHPیتامدقم هتفرشیپIISیتامدقم هتفرشیپ

Network+هتفرشیپ طسوتمActive Directoryهتفرشیپ طسوتم

DHCPطسوتم طسوتمDNS Settingsطسوتم طسوتم

ESXطسوتم طسوتمMikrotikطسوتم طسوتم

MTCNAطسوتم طسوتمMTCREطسوتم طسوتم

MTCTCEطسوتم طسوتمMTCUMEطسوتم طسوتم

MTCWEطسوتم طسوتمRoutingطسوتم طسوتم

Switchingطسوتم اهرورسطسوتم یزاس  طسوتمیزاجم  طسوتم

CCIEیتامدقم یتامدقمCCNAیتامدقم یتامدقم

CCNPیتامدقم یتامدقمMCPیتامدقم یتامدقم

MCSAیتامدقم یتامدقمAdobe Photoshopیتامدقم یتامدقم

Adobe Premiereیتامدقم یتامدقمMySqlیتامدقم یتامدقم

Sql Serverیتامدقم هتفرشیپMicrosoft Excelیتامدقم هتفرشیپ

Microsoft Wordهتفرشیپ هتفرشیپWindows Serverهتفرشیپ هتفرشیپ

Debian (Linux)طسوتم طسوتمFedora (Linux)طسوتم طسوتم

Linuxطسوتم طسوتمMac OSطسوتم طسوتم



Microsoft Outlookطسوتم طسوتمMicrosoft Powerpointطسوتم طسوتم

OS Xطسوتم طسوتمUbuntu (Linux)طسوتم طسوتم

Microsoft Accessیتامدقم هتفرشیپWordpressیتامدقم هتفرشیپ

Google Search Consoleطسوتم طسوتمGoogle Tag Managerطسوتم طسوتم

Joomlaطسوتم یتامدقمDrupalطسوتم یتامدقم

SAPیتامدقم یتامدقمMicrosoft Dynamics CRMیتامدقم یتامدقم

یلیمکت یاه  تراهم

سکونیل  windows server اهرورس یزاس  یزاجم  ویسپ  هکبش   + SEO) html5 MTCNA css3 network  ) وئس

تاراختفا

رهشدزیا ناتسجنران  لته  رد  هنومن  13951395لنسرپ 

ناتسمچ گنس  لاغذ  دنژآ  تکرش  رد  هنومن  13981398لنسرپ 

کیمداکآ تایبرجت  اه و  هژورپ

تیاس بو  یحارط  هیهت و  هژورپ  ناتسمچ ||||  گنس  لاغذ  دنژآ  تکرش  هکبش  تیاس و  بو 
یزاس هدایپ  یلام ،  یرادا -  هسورپ  رغت  راک ،  بسک و  شرتسگ  وگول و  یحارط  تکرش ، 

هار اه ،  متسیس  ینابیتشپ  هتسبرادم ،  نیبرود  تاطابترا ،  شرتسگ  اه ،  متسیس  هکبش 
رورس قاتا  کر و  یزادنا 

13981398

وگول و یحارط  تکرش ،  تیاس  بو  یحارط  هیهت و  هژورپ  لامش ||||  کیپملا  لته  تیاس  بو 
راک بسک و  شرتسگ 

13941394

یحارط لته ،  تیاس  بو  یحارط  هیهت و  هژورپ  دابآدومحم |||| فدص  یلحاس  لته  تیاس  بو 
یزادنا هار  یرادا ،  شخب  هداتفا  راک  زا  یمیدق و  لاور  رغت  راک ،  بسک و  شرتسگ  وگول و 

هکبش

13961396

یلک و هکبش  یزادنا  هار  نباکنت |||| رد  نامک  هایس  یصصخت  گرزب و  هاگشورف  هکبش  یزادنا  هار 
بو یاه  رازفا  مرن  تنرتنیا ،  اه ،  تنیوپ  سسکا  رورس ،  سلریاو ،  رتور ،  چوس ،  گیفناک 

سیب

13991399

 ، سرپدرو هیاپ  رب  یهاگشورف  تیاس  بو  یزادنا  هار  پاش |||| نیپساک  یتنرتنیا  هاگشورف 
تیاس بو  ینابیتشپ  اوتحم و  لماک  یریگرارق 

13991399

هرواشم رتسگانایار |||| تکرش  رد  تیاس  بو  حارط  نایرتشم ،  روما  رد  راک  بسک و  رواشم 
 ، یکالما یصخش ،  یتکرش ،  یاه  تیاس  بو  حارط  گنیتکرام ،  لاتیجید  راک  بسک و 

...یهاگشورف

13951395

هیلک تامدخ : تیلاعف ...  لاح  رد  ناتسجنران |||||  لته  تاعالطا  یروانف  دحاو  تسرپرس 
هگن راک ،  بسک و  شرتسگ  تیاس ،  بو  یحارط  هکبش ،  تاعالطا ،  یروانف  یسدنهم  تامدخ 

...و هکبش  یراد 

13911391

 ، هکبش یزادنا  هار  لمآ ||||  هب  دابآدومحم  هداج  هدولک -  دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد 
هدولک دحاو  یمالسا  دازآ  هاگشناد  رد  یاف  یاو  ناربراک ،  تیریدم  گنیتناکا ، 

13971397

هکبش و وئس  تکرش  تیاس  بو  رازفا  مرن  رازفا -  تخس  مارگولوه ||| ) رذآ   ) کواکچ پاچ  زکرم 
php دیوردنا سرپدرو  هتسب  رادم  نیبرود  تینما 

13991399

بتک تالاقم و 

سح همانهام  رد   Sniff تیروحم اب  هلاقم  13931393پاچ 



نم ی  هرابرد

هقباس لاس  یاراد 9  یزابرس  تمدخ  نایاپ  تراک  تاعالطا  یروانف  یسدنهم  یلیصحت  هتشر  رد  یسانشراک  عطقم  لیصحتلا  غراف لاس  نس 30 
نارهت رد  یگدنز  لحم  هکبش  رازفا و  تخس  زاب و  نتم  سکونیل و  سرپدرو و  هب  دیدش  هقالع  تاعالطا  یروانف  هخاش  رد  طبترم  راک 

 

www.jobvision.ir


