


ICDL

HTML

CSS

SASS

JavaScript

Webpack

React

Nodejs

MongoDB

ExpressJS

Mongoose

Python

Numpy



دنا کب  هعسوت  رد  یلو  تسا  بو  هعسوت  دنا  تنارف  تمسق  رد  نم  هبرجت  رتشیب 

ییاه تیلاعف  سیون  همانرب  ناونع  هب  مه  یلام  یاه  رازاب  رد  مراد .  هبرجت  مه 

 . مدنم هقالع  زین  هزوح  نیا  هب  ما و  هتشاد 



ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا



همالع یلع 

هدنهد هعسوت 

  ۱۳۷۹/۵/۲۴ : درجمدلوتم  : لهأت یلیصحتتیعضو  تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

alijan2056@gmail.com (+۹۸)۹۳۳۳۱۲۲۰۵۶ 

نامیرف یوضر ، ناسارخ   

اه نمتراهم  هرابرد 

نابز

یلیصحت قباوس 

رتویپماک یسدنهم  ینادراک 

رازفا مرن  شیارگ :

یتلود دهشم  یرظتنم  دیهش  هاگشناد : / هسسوم

دهشم یوضر ، ناسارخ 

۱۳۹۸ - ۱۳۹۶

رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

رازفا مرن  شیارگ :

دازآ نامیرف  دازآ  هاگشناد : / هسسوم

نامیرف یوضر ، ناسارخ 

لاس ۱۳۹۸ یدورو 



Pandas

Socket.io

Git

VSCode

MetaTrader

Typescript

PHP

( Unit Test ( TDD , BDD

Wordpress

MQL 4,5

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe XD

Figma

Autodesk 3DS Max

لاکینکت لیلحت 

FL Studio

#C

Unity





ali-allameh-43a045170

alia181818

mrali18

ali181818



اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

Unity

جارس هسسوم :

دادرم ۱۳۹۸

DISC یسانش راتفر 

رترب ریدم  هسسوم :

دادرم ۱۳۹۶

لاکینکت لیلحت  رد  اه  روتاکیدنا  شقن 

یراپلآ رکورب  هسسوم :

دادرم ۱۳۹۹

یعامتجا هکبش 

اه هژورپ 

یگدنز گرب  نشیکلپا 

ایوپ یگدنز  گرب  هسسوم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

و  Java نابز و   Android Studio رازفا مرن  اب  یگدنز  گرب  هدش  هتخاس  نشیکلپا 

SQL Lite هداد هاگیاپ 

cafebazaar.ir/app/ir.rw24.book/?l=fa طبترم :  کنیل 

یگدنز گرب  هسسوم  تیاس 

ایوپ یگدنز  گرب  هسسوم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

متسیس رتسب  رد   PHP - HTML - CSS طسوت تیاس  بلاق 

سرپدرو اوتحم  تیریدم 

rw24.ir طبترم :  کنیل 

لوپ طقف  تیاس 

هزوح نیا  رد  هلاقم  زا 60  شیب  اب  دمآرد  بسک  هزوح  رد  یتیاس 

justmoney.ir طبترم :  کنیل 

نابآ ۱۳۹۳

ایوپ تیب  تیاس 

لاتیجید زرا  هزوح  رد  یتیاس 

bitpooya.ir طبترم :  کنیل 

رویرهش ۱۳۹۸

دلگ قیقد 

شورف الط  ناراکمه  صوصخم  یتیاس 

dgold.ir طبترم :  کنیل 

ریت ۱۳۹۹

https://www.linkedin.com/in/ali-allameh-43a045170
https://instagram.com/alia181818
https://t.me/mrali18
https://github.com/ali181818
http://cafebazaar.ir/app/ir.rw24.book/?l=fa
http://rw24.ir/
http://justmoney.ir/
http://bitpooya.ir/
http://dgold.ir/

