
یصخش یصخش تاعالطا   تاعالطا

 ۱۳۶۹ دلوت : لاس 

درم   : تیسنج

تمدخ  نایاپ  یزابرس : تیعضو 

لهأتم   : لهأت تیعضو 

نارهت   : تنوکس ناتسا 

نارهت  : سردآ

نمنم یی   هرابرد هرابرد

یارب کتسا ، لوف  ناونع  هب  لاعف  فلتخم و  یاه  مرفتلپ  اه و  نابز  رد  اه  هژورپ  ماجنا  هقباس و  لاس   15
.دشابیم دوجوم  راک  هنومن  هدش  تبث  قباوس  اه و  تراهم  یمامت 

یلغش یلغش قباوس   قباوس

کیتابر یعونصم  شوه 
رسنلیرف  

رویرهش ۱۳۸۶ ات  ریت ۱۳۸۳  زا   

یللملا نیب  تاقباسم  رد  تکرش 

بو تحت  یسیون  همانرب 
رسنلیرف  

الاح ات  رهم ۱۳۸۶  زا   

Milad MostafaeiMilad Mostafaei
کتسا لوف  سیون  همانرب 
۰۹۳۷۰۹۴۹۸۹۹ 

developer.mostafaei@gmail.com 
اجنیباج قیرط  زا  سامت 

https://jobinja.ir/user/milad_mostafaei?el=0
Milad Mostafaei



یساکع یاه  تیاس  یرادباسح ، یاه  متسیس  یهاگشورف ، یاه  متسیس  سرادم ، یاه  نوسیاموتا 
...و تخادرپ  یازا  هب  دولناد  ملیف ، کیزوم و  دولناد  یربخ ، یشزرو ، یاه : تیاس  یتیریدم ، لنپ  اب 

.مداد ماجنا  ییاهنت  هب  رسنلیرف  ناونع  هب  دنا  کب  ات  دنا  تنارف  زا  ار  اه  هژورپ  دص  ات  رفص 

رتیانگیادک لوارال و  یاه  کرو  میرف  رد   PHP یسیون همانرب 
رسنلیرف  

الاح ات  ید ۱۳۸۶  زا   

Rest Api
MySQL

PDO
iOS دیوردنا و نشیکیلپا  هارمه API و  هب  رودنو  یتلوم  نیالنآ و  هاگشورف  داجیا 

یرادرابنا نیالنآ و  یرادباسح  داجیا 
 : هاگشورف هنومن 

https://parhaamshop.ir
.دهدیمن ماجنا  یگدنشورف  تیلاعف  چیه  هدش و  نار  راک  هنومن  تهج  هاگشورف  نیا 

Java
رسنلیرف  

الاح ات  ریت ۱۳۸۹  زا   

دیوردنا یسیون  همانرب 
رسنلیرف  

الاح ات  ید ۱۳۸۹  زا   

داجیا مدع  اه و  میرحت  لیلد  هب  یلپ ( لگوگ  رد  نشیکیلپا  هس  رازاب و  هفاک  رد  نشیکیلپا  راشتنا 7 
( تسا هدشن  هداد  لاقتنا  یلپ  لگوگ  هب  اه  پا  همه  تخادرپ  هاگرد 

Swift
رسنلیرف  

الاح ات  تشهبیدرا ۱۳۹۰  زا   

نیالنآ تیزیو  ناکشزپ و  نشیکیلپا  تخاس 

iOS تحت یسیون  همانرب 
رسنلیرف  

الاح ات  دادرخ ۱۳۹۰  زا   

in-app تخادرپ یاه  تیلباق  اب  هاگشورف  یدربراک ، یاه  پا  تخاس 



Python یسیون همانرب 
رسنلیرف  

الاح ات  دادرم ۱۳۹۰  زا   

یا هداد  یاه  شزادرپ  یرادومن و  یتابساحم و  یاه  همانرب  تخاس 

Web Scrapping
رسنلیرف  

الاح ات  رویرهش ۱۳۹۰  زا   

Web Scrapping زا هدافتسا  اب  ملیف  دولناد  تیاس  کی  یربخ و  تیاس  راهچ  هاگشورف و  ود  تخاس 

اه هداد  زیلانآ  هنیمز  رد  هاگشناد  دیتاسا  سیردت 
هاگشناد  

نمهب ۱۳۹۴ ات  ریت ۱۳۹۲  زا   

توافتم ینامز  یاه  هزاب  رد  یسانشاوه  تعیضو  ینیب  شیپ  یارب  اه  هداد  زیلانآ  سیردت 

هاگشزومآ رد  تپیرکسا  اواج  سیردت PHP و 
هاگشزومآ  

دادرم ۱۳۹۵ ات  رهم ۱۳۹۴  زا   

Node js و React یسیون همانرب 
رسنلیرف  

الاح ات  تشهبیدرا ۱۳۹۵  زا   

دولناد یربخ ، یهاگشورف ، یاه :  تیاس  داجیا  یحارط و 

TelegramBot
رسنلیرف  

الاح ات  نیدرورف ۱۳۹۷  زا   

ات ربراک  نویلیم  اب 1 نیالنآ و  تخادرپ  ناکما  اب  دانسا  ریاس  هب  فا  ید  یپ  دانسا  لیدبت  تاب  تخاس 
لاح هب 

Flutter اب یسیون  همانرب 
رسنلیرف  

الاح ات  نیدرورف ۱۳۹۸  زا   

، کم زودنیو ، یاه  مرفتلپ  رد  راشتنا  لباق  اب Flutter و  هاگشورف  یدربراک و  یاه  پا  تخاس 



بو تحت  iOS و  دیوردنا ، سکونیل ،

(CTO  ) ینف ریدم 
تمالس ناکرا   

الاح ات  ید ۱۳۹۵  زا   

تمالس ناکرا  تکرش  یاه  هژورپ  ینف  ریدم  ناونع  هب  راک  هب  لوغشم 

اهاه تراهم تراهم

PHP
React

React-Native
Android

IOS
Swift
Java

Java Script
HTML
CSS

PHP CodeIgniter
Laravel
Node js
Python

Express
Bootstrap4

MATLAB
Microprocessors

avr
jQuery

MongoDB
MySQL

Angular JS
CakePHP



C
#C
++ C

Web Scrapping
TelegramBot

Facebook, Twitter, LinkedIn
REST API

Django
Object-C

Kotlin
Dart/Flutter

یلیصحت یلیصحت قباوس   قباوس

کیزیف - یضایر
یهاگشناد شیپ   

ات ۱۳۹۰ زا ۱۳۸۹   

کینورتکلا قرب 
زیربت دازآ   

ات ۱۳۹۵ زا ۱۳۹۰   

طلسم طلسم یاه   یاه نابز نابز

( یردام نابز  یرذآ (

( یا هفرح یلوبناتسا ( یکرت 

( یا هفرح یسراف (

( طسوتم یسیلگنا (



JobinjaJobinja اجنیباج |  |  اجنیباج
یمادختسا رازبا  نیرت  هفرص هب نیرت و  عیرس

AB-5573782 عجرم : دک 
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ داجیا : خیرات 

نیالنآ هخسن 

https://jobinja.ir/cvr/AB-5573782
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