وﺣﯿﺪ رﺿﺎزاده
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ

درﺑﺎره ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻓﻮل اﺳﺘﮏ
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ Node js , Larave l ,Asp.ne t Core

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس

ﺑﺎ  8ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
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ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﯽ

 ﮐﺮﻣﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن


vahid.re zazade h1372@ gm ail.c o
m

ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه Project Manager -

آﺑﺎن  ۱۳۹۸ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹

ﻧﮕﯿﻦ ﮔﻬﺮ زﻣﯿﻦ  -ﮐﺮﻣﺎن

اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی

Node .js

۲۷

ﺳﻦ

ﻣﺘﺄﻫﻞ

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ

آﻗﺎ

ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﭘﺎﯾﺎ ن ﺧﺪﻣﺖ

وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی

Angula r

Vue .js

Nuxt.js

Ne s tjs

ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ارﺷﺪ در ﭘﺮوژه اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎﺟﻪ

ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه Project Manager -

آﺑﺎن  ۱۳۹۶ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷

ﻓﺮاراﯾﺎﻧﺶ ﻫﻤﺎ اﺳﭙﺮﻟﻮس  -ﮐﺮﻣﺎن

اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ
وﺿﻌﯿﺖ

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮ

اﺷﺘﻐﺎل

ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ارﺷﺪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاراﯾﺎﻧﺶ ﻫﻤﺎ اﺳﭙﺮﻟﻮس ﺑﺮای ﭘﺮوژه Loyalty

ﭘﺮوژ ه ای

ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺣ ﻘﻮق ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر

Ja va

Angula rJS

La ra ve l

R e a c t Na tive

 ۸ﺗﺎ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮ ن ﺗﻮﻣﺎ ن

ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر دارم

ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﮐﺮ ﻣﺎ ن

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
      

ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ۱۷ :ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  -داﻧﺸﮕﺎه وﻟﯽ ﻋﺼﺮ رﻓﺴﻨﺠﺎن  -رﻓﺴﻨﺠﺎن

ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۱ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﻣﻌﺪل ۱۴

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﻨﯽ
AS P.NET MVC

ﺑﯿ ﻦ  ۴و  ۱۰ﺳﺎ ل

Larave l

ﺑﯿ ﻦ  ۴و  ۱۰ﺳﺎ ل

MongoDB

ﺑﯿ ﻦ  ۲و  ۴ﺳﺎ ل

Java

ﺑﯿ ﻦ  ۲و  ۴ﺳﺎ ل

Django

ﺑﯿ ﻦ  ۲و  ۴ﺳﺎ ل

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ
Ne s tjs

ﺑﯿ ﻦ  ۱و  ۲ﺳﺎل

Node .js

ﺑﯿ ﻦ  ۱و  ۲ﺳﺎل

AS P .NET Core
Fla s k

ﺑﯿ ﻦ  ۱و  ۲ﺳﺎل

ﺑﯿ ﻦ  ۱و  ۲ﺳﺎل

Flutte r

Nuxt.js

ﺑﯿ ﻦ  ۱و  ۲ﺳﺎل

ﮐﻤﺘﺮ از  ۱ﺳﺎل

Kotlin

ﮐﻤﺘﺮ از  ۱ﺳﺎل

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر
Android

Node .js

La ra ve l

R e a c t Na tive

ﺟﻮاﯾﺰ و اﻓﺘﺨﺎرات
رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮر ی

ﻣﺮداد ۱۳۹۰

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺎرﮔﺎه و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺸﻮری  -ﺳﺎل 90
آﯾﺘﻢ ﻫﺎ  :ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی  , ICDLﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ  VB6و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار

ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ
ICDL
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ  ICDLاﯾﺮان

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻧﺮم
ﻗﺪرت ﻣﺬاﮐﺮه
ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ
ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺧﻮب
ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس
زﺑﺎن ﺑﺪن
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ

اﻋﺘﺒﺎر از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۸۷ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰

ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
ﮐﺎﻣﮑﺲ

۱۳۹۹ دی
Lum e n

Nuxt.js

S oc ke t.IO

R e dis

P os tgre S QL

La ra ve l

ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺎﻣﮑﺲ

راﺑﯿﻦ ﮐﺶ

۱۳۹۷ ﻣﺮداد
B oots tra p 4

Vue .js

La ra ve l

 ﺻﺮاﻓﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل راﺑﯿﻦ ﮐﺶ1 ﻧﺴﺨﻪ

Yoga Alliance Nepal

۱۳۹۹ دی

Vue .js

La ra ve l

Artay

۱۴۰۰ ﻓﺮوردﯾﻦ
S olidity

MyS QL

B loc kc ha in

Ne s tjs

Nuxt.js

R e dis

MongoD B

Artay  ارز دﯾﺠﯿﺘﺎلETF ( و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪATY) ﺗﻮﮐﻦ

