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ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻀﺮﺗﯽ
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۰۹۱۹ ۰۱۶ ۴۳۷۰
اﻟﺒﺮز ،ﮐﺮج

اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی

درﺑﺎره ﻣﻦ

۲۵

ﺳﻦ

ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻀﺮﺗ ﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻓﻮل اﺳﺘﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل ﻣﺴﻠﻄﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن  phpو

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ

ﻓﺮﯾﻢ ورک ﻻراول ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎ  cmsﻫﺎی اﻣﺎده از ﺟﻤﻠﻪ وردﭘﺮس رو دارم ،ﻋﻼوه ﺑﺮ php

ﺟﻨﺴﯿﺖ

اﺷﻨﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن  nodejsرو ﻫﻢ دارم و ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ  expressjs ، adonisjsو ﻫﻤﭽﻨﻦ  vuejsرو دارا

وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎزی

ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷﻢ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻤﮑﺎری در ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎرت اپ رو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤ ﯽ ،
اﺷﻨﺎﯾ ﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﯽ درﮐﺎر ﺗﯿﻤ ﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺷﺪ

ﻣﺠﺮد
آﻗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ

اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ
وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل

در ﺟﺴﺘﺠﻮ ی ﻓﻌﺎل ﺑﺮا ی ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﯽ

ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

ﻣﺪﯾﺮﻓﻨﯽ  /ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ارﺷﺪ PHP

ﻣﺮداد  ۱۳۹۴ﺗﺎ ﻣﺮداد ۱۳۹۷

PHP

Wo rdPre ss

Larave l

ﺣﻘﻮق ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر

 ۵ﺗﺎ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮ ن

راﻫﮑﺎر ﮔﺴﺘﺮان  -ﺗﺒﺮﯾﺰ
Expre ss

ﺗﻤﺎ م وﻗﺖ

ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر دارم

Ado nisJS

ﺗﻬﺮا ن ،ﮐﺮج

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 ﻣﺪﺗ ﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨ ﯽ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎ ارزﺷ ﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺖ وﻣﻨﻮ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادی اﺷﻨﺎ ﮐﺮد ﮐﺮد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﮏ اﻧﺪ php

ﻣﺮداد  ۱۳۹۲ﺗﺎ ﻣﺮداد ۱۳۹۳

آذرﯾﻦ ﻧﻮآران  -ﺗﺒﺮﯾﺰ
PHP

Larave l

Co de Ignit e r

Vue .js

در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ  phpﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﮏ
اﻧﺪ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم  .ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎرب ﮔﺮان ﺑﻬﺎﯾ ﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺖ

ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺤﺾ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﯽ  -داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧ ﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  -ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﻣﺮداد  ۱۳۹۲ﺗﺎ ﻣﺮداد ۱۳۹۷

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
  

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﻨﯽ
PHP

ﺑﯿﻦ  ۲و  ۴ﺳﺎل

Laravel

ﺑﯿﻦ  ۲و  ۴ﺳﺎل

WordPress

ﺑﯿﻦ  ۲و  ۴ﺳﺎل

AdonisJS

ﮐﻤﺘﺮ از  ۱ﺳﺎل

Vue.js

ﮐﻤﺘﺮ از  ۱ﺳﺎل

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ
Re act

ﮐﻤﺘﺮ از  ۱ﺳﺎل

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر
PHP

Wo rdPre ss

Larave l

Vue js2

Ne st js

Ado nisJS

ﺟﻮاﯾﺰ و اﻓﺘﺨﺎرات
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﯿﻠﮏ رود ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ

ﻣﺮداد ۱۳۹۶

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 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺬب و
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺸﺘﺮی را ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻧﺮم

زﺑﺎن

ﻫﻤﺪﻟ ﯽ

اﻧﮕﻠﯿﺴ ﯽ

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﺷﻮخ ﻃﺒﻌ ﯽ
ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧ ﯽ
ﮐﺎر ﺗﯿﻤ ﯽ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﯽ
آﻣﻮزش دادن
ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﯽ در ﺟﻤﻊ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﯿﻢ
ﻗﺪرت ﻣﺬاﮐﺮه

