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یلغش هیاپ و  تاعالطا 

تالیصحت

IT تاعالطا یروانف  یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

دنهس یتعنص  هاگشناد 

ات ۱۳۹۳-۰۸  ۱۳۹۱-۰۷

IT تاعالطا یروانف  یسدنهم  یسانشراک 

زیربت هاگشناد 

ات ۱۳۹۰-۱۱  ۱۳۸۶-۰۷

اه تراهم 

PHP
یا هفرح

MySQL
یا هفرح

CodeIgniter
یا هفرح

Node.js
هتفرشیپ

JavaScript
یا هفرح

Laravel
یا هفرح

React.js
هتفرشیپ

HTML5
هتفرشیپ

SEO
هتفرشیپ

Git
هتفرشیپ
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زا ۳ هحفص ۱ 

mailto:a*****************programmer@gmail.com
tel:+989********
https://armangar.com/user/08bebbcb
https://armangar.com
https://armangar.com
https://armangar.com
https://armangar.com


MVC Architecture
یا هفرح

Design Patterns
هتفرشیپ

ElasticSearch
هتفرشیپ

PostgreSQL
هتفرشیپ

Linux Server
یا هفرح

اه نابز 

یسیلگنا
هتفرشیپ

اه همان  یهاوگ کرادم و 

LPIC 2
اسینآ ۰۱-۱۳۹۵ناروانف 

Javascript
FreeCodeCamp۱۳۹۵-۰۱

LPIC1
اسینآ ۰۱-۱۳۹۴ناروانف 

یراک یاه  هبرجت 

ناریا رگشزادرپ  تکرش 

PHP دشرا سیون  همانرب 

هام  ۴۰

نونکات  ۱۳۹۴-۰۱

armangar.com

.دوب هدنب  هدهع  رب  دیدزابرپ  رایسب  یعامتجا  هکبش  تیاسبو  کی  یرادهگن  هعسوت و  هدنب  تیلوئسم  تکرش  نیا  رد 

زا ۳ هحفص ۲ 

اه ...هماداتراهم 

https://armangar.com


ناریا ناینب  شناد  تکرش 

سیون همانرب   PHP

هام  ۱۲

ات ۱۳۹۴-۰۱  ۱۳۹۳-۰۱

نایناریا زاس  هدنیآ  تاعالطا  یروانف  تکرش 

بو سیون  همانرب 

هام  ۲۴

ات ۱۳۹۴-۰۱  ۱۳۹۲-۰۱

اه هژورپ

هاگشناد دولناد  لباق  یاه  لیاف تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ 

دنهس یتعنص  هاگشناد  زا   IT تاعالطا یروانف  یسدنهم  دشرا  یسانشراک  هجرد 

یدرف

۱۳۹۲-۰۱

یعامتجا هکبش 

ناریا رگشزادرپ  تکرش  رد   PHP دشرا سیون  همانرب 

یدرف

-

تاحیضوت
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.دوب  Laravel کرو میرف  نابز PHP و  اب  بو  رب  ینتبم  یاه  متسیس  هعسوت  یحارط و  هدنب  تیلوئسم  تکرش  نیا  رد 

.دوب یرتشم  یاه  تیاس بو یزاس  یصخش  یزاس SEO و  هنیهب  سرپدرو و  اب  تیاس  بو  دنچ  یحارط  هدنب  تیلوئسم  تکرش  نیا  رد 

.دش یزاس  هدایپ  یحارط و  هاگشناد  تیاسبو  دولناد  لباق  یاه  لیاف متسیس  تیریدم  یارب  بو  تحت  تیریدم  متسیس  کی  هژورپ  نیا  رد 

دوب هدش  ارجا  یحارط و   Restful تروصب کرو Laravel و  میرف  زا PHP و  هدافتسا  اب  هژورپ   backend متسیس یعامتجا  هکبش  هژورپ  نیا  رد 
ناربراک هژورپ  هب  رتشیب  تاناکما  ندوزفا  مزال و  یاه  یزاس هنیهب  ماجنا  زا  سپ  .دوب  هدنب  هدـهع  رب   backend متسیس یزاس  هنیهب  هعسوت و  و 

.دش هتساک  یدایز  دح  ات  ناربراک  تایاکش  نازیم  زا  دندش و  رتشیب  یعامتجا  هکبش 

روما مامت  منکیم  یعس  متسه و  ارگ  لآ  هدیا یدح  ات  هدنب  .متسه  دیدج  یاه  یژولونکت یریگدای  یگدامآ  هراومه  هک  متـسه  لاعف  قالخ و  درف  کی  هدنب 
.مهد ماجنا  نکمم  لکش  نیرتهب  هب  ار 

زا ۳ هحفص ۳ 

یراک یاه  ...هماداهبرجت 
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