
مسعود حضرتی
full st ack developer

درباره من

مسعود حضرتی هستم برنامه نویس فول استک با سابقه ای بیش از 5 سال مسلطه به زیان php و

php های اماده از جمله وردپرس رو دارم ،عالوه بر cms فریم ورک الراول همچنین توانایی در کار با

اشنا با زبان nodejs رو هم دارم و توانایی کار با expressjs ، adonisjs و همچنن vuejs رو دارا

می باشم. در گذشته افتخار همکاری در چند استارت اپ رو داشتم که باعث افزایش سطح علمی ،

اشنایی من با سطوح مختلف پروژه و افزایش توانایی درکار تیمی برای من شد

سوابق شغلی

مرداد ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۷ PHP مدیرفنی / توسعه دهنده ارشد
راهکار گستران - تبریز

مرداد ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳ php برنامه نویس بک اند
آذرین نوآران - تبریز

Ado nisJS  Expre ss  Larave l  Wo rdPre ss  PHP

همکاری با شرکت راهکارگستران که بلندترین تجربه کاری رو برای من داشت ، در این مجموعه به

صورت فول استک مشغولبه همکاری شدم و بعد از مدتی به مدیر فنی ارتقا پیدا کردم این مجموعه

نیز تجارب با ارزشی برای من بهمراه داشت ومنو با افراد با استعدادی اشنا کرد کرد

Vue .js  Co de Ignit e r  Larave l  PHP

در این شرکت به عنوان برنامه نویس php مشغول به کار شدم که بعد از مدتی به برنامه نویس بک

اند ارتقا پیدا کردم . کار در این مجموعه تجارب گران بهایی برای من بهمراه داشت

تحصیالت

مرداد ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۷ شیمی محض
کارشناسی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

masoodmama26@gmail.c
om

۰۹۱۹ ۰۱۶ ۴۳۷۰

البرز، کرج

اطالعات فردی

۲۵سن

مجردوضعیت تأهل

آقاجنسیت

پایان خدمتوضعیت سربازی

اطالعات شغلی
وضعیت اشتغال

ی شغل جدید ی فعال برا در جستجو

نوع شغل مورد نظر
تمام وقت

حقوق موردانتظار
۵ تا ۶ میلیون �

شهرهایی که در آن ها امکان کار دارم
ن، کرج تهرا

شبکه های اجتماعی

  









http://rahkargostaran.com/
http://www.azaruniv.ac.ir/
mailto:masoodmama26@gmail.com
https://github.com/demohunter26
https://gitlab.com/demohunter
https://www.instagram.com/masood.hazrati/


مهارت های فنی

PHP

Laravel

WordPress

AdonisJS

Vue.js

سایر مهارت ها 

 Re act

تکنولوژی های مورد عالقه برای کار 

Ado nisJS  Ne st js  Vue js2  Larave l  Wo rdPre ss  PHP

و ۴ سال بین ۲ 

و ۴ سال بین ۲ 

و ۴ سال بین ۲ 

کمتر از ۱ سال

کمتر از ۱ سال

کمتر از ۱ سال

جوایز و افتخارات

مرداد ۱۳۹۶ جایگاه سوم در همایش سیلک رود جاده ابریشم
سیلک رود

افتخار همکاری با استارت اپ وای فای کلوب - اولین باشگاه مشتریان بر پایه وای فای - که بستر امن

و برای کارابران و صاحبان رستوران ها ایجاد میکرد که عالوه بر باشگاه مشتری سرویس جذب و

تخفیف مشتری را نیز داشت .

مهارت های نرم

همدلی

تفکر نقادانه

شوخ طبعی

هوش هیجانی

کار تیمی

روابط عمومی

آموزش دادن

سخنرانی در جمع

مدیریت تیم

قدرت مذاکره

زبان

انگلیسی

https://silkroadstartup.org/

