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یلیصحت قباوس 

یزاس همانرب  شیارگ :

جرک زربلا ،

۱۷/۷۶ لدعم : 

رازفا مرن  ینادراک 
۱۳۹۶ - ۱۳۹۴

جرک زربلا ،

۱۸ لدعم : 

تاعالطا یروانف  یسدنهم  یسانشراک 
۱۳۹۸ - ۱۳۹۶

یلغش قباوس 

تمالس دنمشوه  ضبن 

نارهت

سیون همانرب 
رویرهش ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ 

متسیس نارواشم 

جرک زربلا ،

اهدرواتسد فیاظو و 

Full-Stack سیون همانرب 
رویرهش ۱۴۰۰ تشهبیدرا ۱۴۰۰  -

یتایلمع عماج  هجدوب  رازفا  مرن  هعسوت 

ICAN یسدنهم هورگ 

جرک زربلا ،

اهدرواتسد فیاظو و 

رازفا مرن  نابیتشپ 
رویرهش ۱۳۹۹ نیدرورف ۱۳۹۹  -

نک یآ  ( BPMS  ) یرادا نویساموتا  یربراک  یربهار و  یزاس ،  هدایپ  بصن و 

زربلا ناتسا  یزاسرهشو  هار 

جرک زربلا ،

اهدرواتسد فیاظو و 

Help Desk
نابآ ۱۳۹۵ رهم ۱۳۹۲  -

نکسم و یتیریدم  یاه  هناماس  کینورتکلا و  ویشرآ  یرادا ،  نویساموتا  صوصخ  رد  یراک  هبرجت 

نایضاقتم



( ءایبنالا متاخ  هاگرارق   ) مئاق برق 

رایرهش نارهت ،

HelpDesk
تشهبیدرا ۱۳۹۲ رویرهش ۱۳۸۷  -

جرک زربلا ،

اهدرواتسد فیاظو و 

Freelancer
نیدرورف ۱۳۸۰ زا  یراکمه  زاغآ 

( هکبش یسیون و  همانرب  ، )  IT هزوح رد  تیلاعف 

اه تراهم 

MFC & C++ ProgrammingmC# Programming

microsoft .net frameworkNET Core

(WCF/WindowsForm/WPF(MVVMmicrosoft sql server

html/css/JavaScriptangular

network+windows server & windows

client

Vmware WorkstationBPMN & ProcessMaker

CorelDraw / PhotoshopAndroid studio

StimulsoftGithub & Gitlab

نابز
یسیلگنا

ندناوخ
 

یراتفگتراهم
 

نتشونتراهم
 

یرادینشتراهم
 

تراهم

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

Udemy هسسوم :

Learn to build an e-commerce app with .Net Core and Angular
۱۳۹۸

PluralSight هسسوم :

Building an Enterprise App with WPF, MVVM, and Entity

Framework Code First

۱۳۹۸

زومآدوخ هسسوم :

bpmn & ProcessMaker
دادرم ۱۳۹۷

60%20%60%40%



زومآدوخ هسسوم :

c  # یسیون همانرب  نابز 
دادرم ۱۳۹۰

یا هفرح  ینف و  هسسوم :

icdl هناگ تفه 
دادرم ۱۳۸۸

یا هفرح  ینف و  هسسوم :

هنایار رازفا ،  تخس  تاریمعت 
دادرخ ۱۳۸۶

زومآدوخ هسسوم :

C  ++ همانرب
تشهبیدرا ۱۳۸۵

تاقیقحت

یهاگشناد هژورپ 

(.net Core  ) رد رازفا  مرن  هعسوت 
نمهب ۱۳۹۸

اه هژورپ 

یصخش هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یاه هنیزه  زا  یریگ  شرازگ  یرادباسح و  تیریدم و  تهج  زودنیو  تحت  یرادباسح  رازفا  مرن  امرفراک -  شرافس  هب 

نامزاس رد  یبناج  دراوم  تخوس و 

وردوخ تخوس  فرصم  تیریدم  رازفا  مرن 
نمهب ۱۳۹۷

یصخش هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

زودنیو تحت  رازفا  مرن  امرفراک -  شرافس  هب 

بآ باعشنا  راوناخ و  تیریدم  رازفا  مرن 
۱۳۹۵

یصخش هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

Net core & Angular اب هدش  هداد  هعسوت  یهاگشورف -  تیاس  بو 

یهاگشورف تیاس  بو 
۱۳۹۹

یعامتجا هکبش 

keyvan-alishiri

https://github.com/keyvan-alishiri

