
یصخش یصخش تاعالطا   تاعالطا

 ۱۳۶۹ دلوت : لاس 

درم   : تیسنج

تمدخ  نایاپ  یزابرس : تیعضو 

لهأتم   : لهأت تیعضو 

یقرش  ناجیابرذآ   : تنوکس ناتسا 

هشیدنا مجنپ  هچوک  گنهرف  نابایخ   : سردآ

نمنم یی   هرابرد هرابرد

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
مدرک عورش  هامرهم ۱۳۸۸  زا  ور  ما  یسیون  همانرب  تیلاعف  • 

متسه  Laravel کرومیرف یسیون PHP و  همانرب  نابز  هب  طلسم  • 
طلست تپیرکسااواج  لوادتم  یاه  هناخباتک  پرتسا و  توب  کرو  میرف  ربراک و  تمس  یاه  نابز  همه ی  هب  • 

مراد لماک 
متسه  React Native کرومیرف اب  یلیابوم  یاه  رازفا  مرن  هعسوت ی  هب  طلسم  • 

مراد سرپدرو  یاوتحم  تیریدم  متسیس  یارب  یسیون  نیگالپ  بلاق و  یحارط  هنیمز  رد  یبوخ  طلست  • 
( یهاگشناد افرص   ) مراد یبوخ  یاه  هبرجت  مه  لاکساپ  C و   ++ یسیون همانرب  یاه  نابز  اب  • 

یلغش یلغش قباوس   قباوس

دشرا سیون  همانرب 
انیترب  

دنفسا ۱۳۹۸ ات  نمهب ۱۳۹۶  زا   

روپریشب روپریشب یدهم   یدهم
PHP | Laravel سیون همانرب 

bashirpour5@gmail.com  ۰۹۳۵۸۰۸۹۲۳۲ 
اجنیباج قیرط  زا  سامت 

https://jobinja.ir/user/mahdi-bashirpour?el=0


لوارال کرو  میرف  اب   Frontend و Backend یسیون همانرب 
React Native کرو میرف  اب  اناکلم  نشیکیلپا  یسیون  همانرب  یحارط و 

Full Stack سیون همانرب 
نایناریا هرانا  هعسو   تـ

نمهب ۱۳۹۶ ات  ریت ۱۳۹۶  زا   

لوارال کرو  میرف  نابز PHP و  هب  یسیون  همانرب  هب  لوغشم 

دشرا سیون  همانرب 
لاتیجید ورس  یسیون  همانرب  تکرش   

نیدرورف ۱۳۹۵ ات  نیدرورف ۱۳۹۳  زا   

Freelancer
Envato 

الاح ات  دنفسا ۱۳۹۸  زا   

Back-End سیون همانرب 
Melkana GmbH 

نیدرورف ۱۳۹۹ ات  رویرهش ۱۳۹۸  زا   

تکرش طسوت  ناملآ  روشک  یارب  هک  تسیل  هشقن و  هیاپ  رب  کالما  یزاجم  دیدزاب  بو  تحت  همانرب 
.تسا هدش  ماجنا  اناکلم  یناریا 

اهاه تراهم تراهم

php هب طلسم 
Laravel کرو میرف هب  طلسم 

MySql هب طلسم 
JavaScript , CSS3 , HTML5 هب طلسم 

(Svn و Git  ) نژرو لرتنک  یاهرازبا 
bootstrap 4 کرو میرف  هب  طلسم 

React Native هب طلسم 
redis هب طلسم 

سرپدرو نیگالپ  بلاق و  یحارط  هب  طلسم 
Golang اب انشآ 



طلسم طلسم یاه   یاه نابز نابز

( طسوتم یسیلگنا (

( یدتبم یناملآ (
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