
یلنز ناویک 
رازفا مرن  یژولونکت  یسدنهم  یسانشراک 

زاریش سراف ، ناتسا 

keyvanzeynali4@gmail.com
09374619290

ها تاعالطا   

دلوتتیسنج لهاتلاس  یزابرستیعضو  تیعضو 

تیفاعمدرجم۱۳۷۵درم

یلغش تاعالطا   

لاغتشا ردتیعضو  راک  یتساوخردهدامآ  قوقح  لقادح 

مدرگیم یراک  رتهب  طارش  لابند  هب  متسه و  راک  هب  روشکلوغشم  -لک 

یلیصحت تاعالطا   

یلیصحت عطقم  هاگشنادنیرخآ  هاگشنادعون  یلیصحتمان  لدعمشارگهتشر 

زاریشدازآیسانشراک رازفاسدرپ  مرن  یژولونکت  --یسدنهم 

یجراخ یاه  نابز  

یسیلگنا

اه تراهم  

WordpressPHPJava ScriptBootstrapMVCCI framework

HTMLCSSInternetICDLPhotoshopیبارازاب

نایب رتویپماکSEOنف  اب  راک  تراهم 
(ICDL)

تاراختفا زیاوج و  اه ،  همانیهاوگ  کرادم ،  

ICDL 1 • ICDL 2 • 
Internet • PHP • 

SEO رتویپماک • یا  هفرح  ینف  ملپید  هرود  • 



یتشگنا پات 10  • 

یراک قباوس   

ناراب تن  یفاک 
: یلغش اهتیعقوم  متسیس  لوئسم 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۰/۳خیرات 
: یراکمه مامتا  ۱۳۹۲/۶خیرات 

.متشادتاحیضوت تسد  رد  تن  یفاک  لماک  تیلوئسم 
.یتنرتنا یمومع  یاه  تیلاعف  یمامت  ماجنا  دشیم و  پاشوتف  سیفآ و  یاه  رازفا  مرن  هب  طوبرم  هک  ییوجشناد  یرادا ،  یاه  هژورپ  یمامت  ماجنا 

رازفا مرن  سوط  هاچ 
: یلغش سسومتیعقوم 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۳/۸خیرات 
: یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

.مهدیمتاحیضوت رارق  ار  دوخ  تاس  یحارط  یاه  راک  هنومن  یمامت  نآ  رد  هک  دوخ ) هرد  یاتسور  مان  ) رازفا مرن  سوط  هاچ  ناونع  تحت  یتکرش 

بو تفه 
: یلغش هعسوتتیعقوم  میت  ریدم 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۵/۱۱خیرات 
: یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

هعسوتتاحیضوت میت  یاضعا  نیب  یگنهامه  داجا  تاس و  یحارط  روما  یمامت  ماجنا 

مشق نوتز  یرادا  یراجت  عمتجم 
: یلغش ریدم ITتیعقوم 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۴/۴خیرات 
: یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

... تاحیضوت لاناک و تریدم  تاس ،  تریدم  تاغیلبت ،  یزیر  یپ  زا  معا  یتنرتنا  یاه  دنآرف  یمامت  ماجنا 
فلتخم یاه  ناتسا  اه و  تاس  رد  یتاغیلبت  ددعتم  یاه  یزیر  همانرب 

ناهگرد یازال  مرد  یرادا  یراجت  عمتجم 
: یلغش ریدم ITتیعقوم 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۵/۱۱خیرات 
: یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

... تاحیضوت لاناک و تریدم  تاس ،  تریدم  تاغیلبت ،  یزیر  یپ  زا  معا  یتنرتنا  یاه  دنآرف  یمامت  ماجنا 
فلتخم یاه  ناتسا  اه و  تاس  رد  یتاغیلبت  ددعتم  یاه  یزیر  همانرب 

تاحیضوت  

شخب ود  رد  سرپدرو  اب  تاس  بو  یحارط  یصوصخ  یاه  سالک  یرازگرب 
یتامدقم سرپدرو 
هتفرشیپ سرپدرو 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
: سرپدرو یاوتحم  تریدم  متسیس  اب  ریز  یاه  تاس  یحارط 

www.nasimedelfan.ir نافلد مسین  یربخ  هاگا  - 1
www.chahtousnews.com سوط هاچ  یربخ  هاگا  - 2

www.ahoraamlak.com اروها کالما  رواشم  یمسر  تاس  - 3
www.fardgallery.com یرلاگ درف  تاس  بو  - 4

www.gabsh.com کرس کرتخد و  نیالنآ  هاگشورف  - 5
www.vakilbashoma.com امش اب  لیکو  یمسر  تاس  بو  - 6

www.sinacontrol.com لاالا ) تکرش  تساوخرد  هب   ) یسیلگنا لوف  لرتنک  انیس  تکرش  تاس  - 7
www.shiktime.com مات کیش  تکرش  تاس  - 8

www.sms.chahtoussw.ir رازفا مرن  سوط  هاچ  سا  ما  سا  لن  یتکرش  تاس  - 9
www.chahtoussw.ir رازفا مرن  سوط  هاچ  تکرش  تاس  - 10
www.ahorashop.com پاشاروها کاشوپ  شخ  تاس  - 11

www.teef.ir فیت یپاچ  هلجم  تاس  - 12
www.voroojakdargahan.com ناهگرد کجورو  کاشوپ  شخ  تاس  - 13

www.moshaveryar.com را رواشم  یمسر  تاس  بو  - 14
www.khansara.com ارسناخ ناروتسر  تاس  - 15

www. jddfashion.com نشف ید  ید  یج  کاشو  یرلاگ  تاس  - 16
www.chimiyar.com ارجا ) لاح  رد  ) را یمیش  تاس  - 17

www.amirzadehlow.com نریس ) تکرش  تساوخرد  هب  ) هدازریما لیکو  هنابز  یمسر 2  تاس  بو  - 18
www.fepco.org لاالا ) تکرش  تساوخرد  هب   ) وکپف تکرش  هنابز  تاس 2 بو  - 19

(( ارجا لاح  رد   ) لاالا تکرش  تساوخرد  هب   ) کمار تکرش  یربخ  هلجم  تاس  بو  - 20
www.haftweb.com بو تفه  یمسر  تاس  بو  - 21

www.esspad.ir داپسا تکرش  یمسر  تاس  بو  - 22
(( ارجا لاح  رد   ) لاالا تکرش  تساوخرد  هب   ) زاریش یروانف  ملع و  کرا  تاس  بو  - 23

( ارجا لاح  رد   ) ناهگرد یازال  مرد  یرادا  یراجت  عمتجم  تاس  بو  - 24
www.goldenbagmall.com ندلگ شفک  یهاگشورف  تاس  بو  - 25

www.nagholauw.com القان هنانز  کاشوپ  تاس  بو  - 26
www.maniomana.com انام ینام و  هناگچب  کاشوپ  شخ  تاس  بو  - 27

www.myappleqeshm.com مشق لپا  یتکرش  تاس  بو  - 28
www.shirazdevelopers.ir ارجا ) لاح  رد  ) زاریش ناسون  همانرب  عمجم  تاس  بو  - 29

www.maniaapp.ir پا اینام  نشیکیلپا  لیاوم  تاس  بو   - 30
www.ahmadzomorodian.com نادرمز دمحا  یصخش  تاس  بو  - 31
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