
یصخش یصخش تاعالطا   تاعالطا

 ۱۳۶۶ دلوت : لاس 

درم   : تیسنج

فاعم  یزابرس : تیعضو 

لهأتم   : لهأت تیعضو 

نارهت   : تنوکس ناتسا 

یر رهش   : سردآ

نمنم یی   هرابرد هرابرد

ناتسرهش ناریا  لخاد  ور  ملپید  ات  تالیصحت  ناتسناغفا -  لها  اتلاصا  دلوتم ۱۳۶۶ -  متسه  ینابرق  یلعمالغ 
.مدرک لیمکت  لباک  ناتسناغفا  ور  یهاگشناد  تالیصحت  زنطن و 

.منکیم  تسیل  اجنیا  هروخب  امرفراک  درد  هب  هنکمم  هک  نم  یصخش  تایصوصخ  زا  یضعب 
.یمیت راک  ماجنا 

.یراکرود تروص  هب  راک  ماجنا  تیلباق 
.یراک دراوم  رد  هورگ  یاضعا  اب  رظن  لدابت  ثحب و 

.ییارجا راکهار  هئارا  هلئسم و  لح  ییاناوت 
.لگوگ رد  تیاس  هبتر  ءاقترا  یارب  داهنشیپ  یسررب و 

stackoverflow لثم یسیون  همانرب  یصصخت  یاهموروف  رد  تیلاعف 

یلغش یلغش قباوس   قباوس

سیون همانرب 
یژولونکت ناریا   

Ali QorbaniAli Qorbani
php سیون همانرب 

ghorbani2006@gmail.com  ۰۹۰۳۵۶۴۷۱۰۲ 
اجنیباج قیرط  زا  سامت 

https://jobinja.ir/user/moortak?el=0


الاح ات  تشهبیدرا ۱۳۹۹  زا   

تماقا ) لته هدنهد  سیورس  هس  سیورسبو  لاحباتو  مدش  راک  هب  لوغشم  سیون  همانرب  ناونعب 
.میداد هئارا  دحاو  سیورسبو  کی  تروصبو  هدرک  قیفلت  مهاب  ور  ( Itours نیدئالع -   - ۲۴

fullstack website developer
کینامس  

دنفسا ۱۳۹۸ ات  ید ۱۳۹۵  زا   

fullstack website developer
تساهزاتمم  

رهم ۱۳۹۵ ات  تشهبیدرا ۱۳۹۳  زا   

لباک ناتسناغفا -  تکرش  لحم 

اهاه تراهم تراهم

PHP 7
سرپدرو هب  طلست 

SCSS LESS
Bootstrap

REST-API
AJAX
OOP

jQuery
Responsive Web

وئس هب  انشآ 
Photoshop
Composer
axios/ajax

svg vector اب راک  هبرجت 
تیاس یزاس  هنیهب 

GTMetrix
Vuejs 2

Laravel Api



git

یلیصحت یلیصحت قباوس   قباوس

کیزیف یضایر و 
بیغتسد دیهش  ناتسریبد   
ات ۱۳۸۳ زا ۱۳۸۲   

رازفا مرن 
ناتسجرغ هاگشناد   

ات ۱۳۹۵ زا ۱۳۹۱   

لباک ناتسناغفا -  هاگشناد  لحم 

طلسم طلسم یاه   یاه نابز نابز

( یا هفرح یسیلگنا (

( یردام نابز  یسراف (

JobinjaJobinja اجنیباج |  |  اجنیباج
یمادختسا رازبا  نیرت  هفرص هب نیرت و  عیرس

KV-9135348 عجرم : دک 
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ داجیا : خیرات 

نیالنآ هخسن 

https://jobinja.ir/cvr/KV-9135348
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