
یسمش هزمح 

بو هدنهد  هعسوت 

هموزر هصالخ 

php اب هداس   CMS یحارط .سرپدرو  یاه  بلاق  اه و  هنوزفا  یمامت  رب  طلسم   ، سرپدرو هنوزفا  بلاق و  هدنهد  هعسوت 

۱۳۷۳/۹/۴ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

تمدخ لاح  رد   : یزابرس تیعضو 

engshams94@gmai l .com 

(+۹۸)۹۱۴۰۸۴۶۱۱۲ 

نارهت  

یلیصحت قباوس 

فاشتکا شیارگ :

یتلود تفن  تعنص  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

نادابآ ناتسزوخ ،

۱۵.۶۴ لدعم : 

تفن یسدنهم  ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶یسانشراک 

نزاخم شیارگ :

یتلود سردم  تیبرت  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

نارهت

۱۷.۶۸ لدعم : 

تفن یسدنهم  دشرا  ۱۳۹۶ - ۱۳۹۸یسانشراک 

یلغش قباوس 

تفن تعنص  هاگشهوژپ 

نارهت

دادرم ۱۳۹۴زومآراک ریت ۱۳۹۴  -

فاشتکا تیریدم 

نارهت

رویرهش ۱۳۹۵زومآراک ریت ۱۳۹۵  -

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش 

زاوها ناتسزوخ ،

اهدرواتسد فیاظو و 

شروآرف نابآ ۱۳۹۹سدنهم  زا  یراکمه  زاغآ 

یزوسزاگ هبساحم  لسکا  تحت  رازفا  مرن  هیهت  زاگ ، راشف  تیوقت  یاه  هاگتسیا  یجنس  تماخض  هژورپ  یارجا 

زاگ راشف  تیوقت  یاه  هاگتسیا 

اه تراهم 

یروبرکوردیه نزاخم  Html,Css, PHP)یسدنهم   ) تیاسبو هعسوت 

یس ++ یسیون  یزاسهمانرب  هنیهب  وئس و 

روتنونیا یسیون ++Cکسدوتا  همانرب 

سرپدرو سیون  سرپدروهمانرب  حارط  رتسمبو و 



سرپدرو اب  تیاس  یحارط 

نابز
یسیلگنا

ندناوخ
 

یراتفگتراهم
 

نتشونتراهم
 

یرادینشتراهم
 

تراهم

تاراختفا
روکنک هقطنم 3  رویرهش ۱۳۹۲هبتر 346 

یعامتجا هکبش 

hamzehshamsishams_hamzeh

اه هژورپ 

سکرافامودیل هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

تساه لاکول  رد  یشیامزآ  هخسن  طبترم :  کنیل 

اهزرازمر ردیرتوتا  تابر  رذآ ۱۴۰۰تخاس 

یسمش هزمح  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

تیاسنیا جیپ  لگوگ  رد  هرمن ۱۰۰ 

Https://ravenmag.ir طبترم :  کنیل 

یزاس هنیهب  تیاسبو و  نابآ ۱۳۹۹یحارط 

سیورس تکاژ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

zoodshoe.ir طبترم :  کنیل 

زوشدوز لیابوم  پا  تیاس و  رذآ ۱۴۰۰یحارط 

یدیشمج هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ازرپمیا بلاق  زا  هدافتسا 

/lidomaforex.com طبترم :  کنیل 

سکرافامودیل تیاس  نمهب ۱۴۰۰یحارط 

یرافغ هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

نیفام ردلیب  جیپ  زا  هدافتسا 

/www.bersadjewelry.com طبترم :  کنیل 

داسرب تارهاوج  تیاس  دنفسا ۱۴۰۰یحارط 

100%60%60%80%

https://linkedin.com/in/hamzehshamsi
https://instagram.com/shams_hamzeh
http://https//ravenmag.ir
http://zoodshoe.ir/
http://lidomaforex.com/
http://www.bersadjewelry.com/

