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 تجربیات 

 اکنونت      1399/ 1/5     حسابکاران

 وب  طراح و برنامه نویس 
 کارکنان  داخلی پورتال  و وب سایت کاریابی حسابکاران برنامه نویسی طراحی و 

 

 1/4/1399      1392/ 28/3     ماموت صنعتی مجتمع

 وب  توسعه و  طراحی  بخش مدیر
و   مشاوره.  آن های زیرمجموعه و ماموت صنعتی مجتمع وب  توسعه و طراحی بخش مدیر

  باالبردن و خارجی و داخلی سئوی اجرای ، آنالین  های سیستم  اجرای جهتمدیریت  

 .  سایت  وب صحیح عملکرد از اطمینان ،  مجتمع  های سایت وب بازدیدهای

 طراحی و برنامه نویسی سیستم داخلی خیریه ماموت 

طراحی و برنامه نویسی سیستم منابع انسانی : فیش حقوقی آنالین ، صدای کارکنان ،  

 سیستم امضاء قرارداد کاری آنالین ، تعاونی کارکنان

 

 1391/ 30/12       1389/ 1/2    کودکس                      

 نویس وب طراح و برنامه 
 و پشتیبانی سیستم ها   اجرا و برنامه نویسی وب سایت های طراحی شده

 

 30/12/1388      25/12/1387   فیوچر ایران                 

 طراح و برنامه نویس وب 
 آن سازمانی و پشتیبانی اجرا و برنامه نویسی وب سایت  

 

 ( هند Aptechاپتک )  از IT مدرکتحصیالت 

 1386 خرداد Jun/2007        19/ 9:  مدرک دریافت  تاریخ 

CERTIFICATE IN INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT 

 1386 شهریور   Sep/2007        14/ 5:  مدرک دریافت  تاریخ 

ADVANCED CERTIFICATE IN INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT 

 1387 مرداد  Aug/2008        15/ 5:  مدرک دریافت  تاریخ 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT 

 1388 مرداد  Aug/2009      20/ 11:  مدرک دریافت  تاریخ 

APTECH CERTIFIED COMPUTER PROFESSIONAL 

 مهارت ها 

• asp.net MVC 

• asp.net CORE 

• asp.net WEB FORM 

• Code First – Db First 

• Web API 

• Asp.net ajax - jquery 

• Sql server 

• Linq 

• HTML – CSS 

• Bootstrap 

• Git – github 

• TFS azure devops 

• Adop Photoshop 

• SEO 

• Google Tag Manager 

• Google Analytics 

• Google Webmaster 

• Digital Marketing 

 افزایش رتبه وب سایت  •

 کلمات کلیدی وب سایت رتبه ارتقاع  •

 

 زبان 

 باالتر از متوسط  انگلیسی

 نمونه پروژه 

▪ www.ShahroozSamiei.ir 

▪ www.hesabkaran.ir 

▪ www.n30game.ir 

▪ www.hesabkaran.com 

▪ www.MayanDiesel.com 

▪ www.MammutTeleca.com 

▪ www.VaznehCo.com 

▪ Group.com-www.Mayan 

▪ www.NikanCharity.org 
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