
یصخش یصخش تاعالطا   تاعالطا

 ۱۳۶۹ دلوت : لاس 

درم   : تیسنج

فاعم  یزابرس : تیعضو 

لهأتم   : لهأت تیعضو 

نارهت   : تنوکس ناتسا 
دیهش هچوک  نالبس ، هارراهچ  زا  دعب  دنوامد ، خ  دابآ ، ماظن  نارهت ،

یروبص  : سردآ

نمنم یی   هرابرد هرابرد

راکتشپ و اب  ریذپ ، تیلوئسم  يميت ، راك  هيحور  ىاراد  هيشاح ، نودب  يريگداي ، هب  دنم  هقالع  ريگيپ ، زومآدوخ و 
یناسنا یقالخا و  لوصا  هب  دنبیاپ  قالخ ، قیقد ،

یلغش یلغش قباوس   قباوس

رگشسرپ
هاگآ  

رویرهش ۱۳۹۷ ات  ریت ۱۳۹۶  زا   

تساوخرد اب  فلتخم  تالوصحم  رازاب  تخانش  یارب  هدش  باسح  قیقد و  یاه  همانشسرپ  داجیا 
یگنهرف زکارم  اه و  هاگشناد  رد  ینادیم  رگشسرپ  ناونع  هب  تیلاعف  فلتخم -  یاهراک  بسک و 

رتويپماك تياس  لوئسم 
زاريش يتعنص  هاگشناد   

ریت ۱۳۹۲ ات  رهم ۱۳۹۰  زا   

Omid EtehadOmid Etehad
تارباخم - كينورتكلا قرب - يسدنهم 

omid6958@gmail.com  ۰۹۰۳۴۹۰۴۷۱۶ 
اجنیباج قیرط  زا  سامت 

https://jobinja.ir/user/CD-6923955?el=0


اهرتويپماك يرازفا  مرن  يرازفا و  تخس  ينابيتشپ  هكبش ، ينابيتشپ 

تیاسبو ریدم  اوتحم و  دیلوت  ریدم 
نار تن  هلجم  یتنرتنیا و  هاگشورف   

الاح ات  رهم ۱۳۹۷  زا   

رتویپماک و هکبش ، یصصخت  یاوتحم  دیلوت  وئس و  هنیمز  رد  مدرک و  تیلاعف  هب  عورش  رهم 97  رد 
یاه هکبش  هلجم و  گالبو ، یاوتحم  دیلوت  تیریدم  هام  نیدرورف  رد  مدرک /  تیلاعف  لیابوم 

رد مداد و  همادا  ار  مدوخ  تیلاعف  تیاسبو  ریدم  ناونع  هب  هام  ریت  رد  متفرگ و  هدهعرب  ار  یعامتجا 
.متسه لوغشم  تمس  نیمه  اب  زین  رضاح  لاح 

رد هکبش  یصصخت  هلاقم   200 نار ، تن  هلجم  رد  هلاقم  دادعت 400  اوتحم  میت  کمک  اب  تدم  نیا  رد 
زا 20 هلجم  هنازور  ناربراک  تفرگ /  رارق  هاگشورف  رد  لوصحم  دودح 1000  یسررب  نار و  تن  گالبو 

دیلک مامت  رد  ًابیرقت  دیسر /  رفن  هب 1750  رفن  زا 200  گالبو  هاگشورف و  ناربراک  رفن و  هب 600  رفن 
یاهدیدزاب هب  تالاقم  زا  یرایسب  میدیسر و  لگوگ  لوا  هحفص  کنیل و  هب  هکبش  تازیهجت  یاه  هژاو 

لاتیجید یاه  میت  تیریدم  تیاسبو و  زا  ینابیتشپ  تیاسبو  ریدم  ناونع  هب  دندیسر /  الاب 
مراد هدهع  رب  ار  اوتحم  دورو  اوتحم و  دیلوت  وئس ، گنیتکرام ،

اهاه تراهم تراهم

وئس
اوتحم دیلوت 

سرپدرو
سرپدرو وئس 

GOOGLE ANALYTICS
Google Search Console

Google WebMaster Tools
Moz اب لیلحت 

Google Trends
kw finder

یسراف شراگن  رب  طلست 
یراتساریو

HTML & CSS
Photoshop



ICDL هب طلسم 
ANSYS HFSS13 رازفا مرن  هب  طلسم 

رتويپماك رازفا  تخس  هب  طلسم 
AVR ياهرلرتنكوركيم يسيون  همانرب 
PIC ياهرلرتنكوركيم يسيون  همانرب 

Codevision اب يسيون  همانرب 
proteus رازفا مرن  هب  طلسم 
Protel رازفا مرن  هب  طلسم 

PLC هب طلسم 
CST رازفا مرن  اب  ييانشآ 

یلیصحت یلیصحت قباوس   قباوس

كينورتكلا شيارگ  قرب  يسدنهم 
زاريش يتعنص  هاگشناد   

ات ۱۳۹۲ زا ۱۳۸۷   

يتلود

ناديم تارباخم  شيارگ  قرب  يسدنهم 
ناليگ هاگشناد   

ات ۱۳۹۵ زا ۱۳۹۳   

يتلود

طلسم طلسم یاه   یاه نابز نابز

( یا هفرح یسیلگنا (



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

CD-6923955 عجرم : دک 
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ داجیا : خیرات 

نیالنآ هخسن 

https://jobinja.ir/cvr/CD-6923955
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