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اطالعات فردی
۳۴سن

متأهلوضعیت تأهل

آقاجنسیت

معافیت دا ئموضعیت خدمت سربازی

اطالعات شغلی
وضعیت

اشتغال

عالقه مند به شغل جدید اما نه
خیلی پیگیر

تمام وقتنوع شغل مورد نظر

بیش از ۱۲ میلیون تومانحقوق موردانتظار

شهرهایی که در آن ها امکان کار دارم

نوشهر

شبکه های اجتماعی

به روزرسانی: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹









محمد حسین زاده
توسعه دهنده نرم افزار

درباره من

عالقه مند به چالش های جدید و سخت 

عالقمند به تکنولوژی های گوناگون و بروز 

انعطاف پذیر 

عالقمند به توسعه دیگران 

تالشگر برای توسعه فردی 

دارای قدرت حل مسئله

سوابق شغلی

تیر ۱۳۸۵ تا اکنون فریلنسر
استارتاپ - تهران

تحصیالت

مهر ۱۳۹۹ تا اکنون مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
کارشناسی - دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر - نوشهر

مهر ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۶ 

معدل ۱۷

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
کاردانی - دانشگاه جامع علمی کاربردی - تهران

مهارت های فنی

.NET

Yii2

React

React Native

RavenDB

سایر مهارت ها 

 Laravel

تکنولوژی های مورد عالقه برای کار 

Yii2  Redux  ASP.NET Core  React Native  Laravel  ASP.NET MVC  React

RavenDB

ل بیش از ۱۰ سا

ل ن ۴ و ۱۰ سا بی

ل ن ۴ و ۱۰ سا بی

ل ن ۴ و ۱۰ سا بی

ل ن ۲ و ۴ سا بی

بین ۱ و ۲ سال

mailto:hoseinzadeh.ashraf@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/mohammad-hoseinzadeh/
http://www.iauns.ac.ir/


مهارت های نرم

مسئولیت پذیری

انتقادپذیری

انعطاف پذیری

پشتکار

برنامه ریزی

مدیریت دانش

قدرت تصمیم گیری

قدرت مذاکره

مهارت حل مساله

شنونده خوب

زبان

انگلیسی



سایر پروژه ها

فروردین ۱۳۸۹ دانشگاه صنعتی قم

فروردین ۱۳۹۷ باتریتو

فروردین ۱۳۸۹ سایت و سئو

فروردین ۱۳۹۶ تلفن قصه گوی کودکانه

فروردین ۱۳۹۵

وب سایت و برنامه اندروید و iOS سفارش آنالین رستوران پاپریکا

تیر ۱۳۹۸ خرید یار

تیر ۱۳۹۹ عطرافشان

بهمن ۱۳۹۹ صدا

ASP.NET

پرتال دانشگاه صنعتی قم

React Native  ASP.NET MVC  SQL Server  React

توسعه وب سایت و برنامه های Batrito - نرم افزار سفارش و مارکت پلیس فروش باتری ماشین 

ReactJs و بخش سفارش گیری تحت وب توسط react-native نرم افزار های موبایل توسط

پیاده شده اند

ASP.NET MVC

نرم افزار سایت ساز با قابلیت های PWA + تولید اپلیکیشن های پویای موبایل 

قابلیت استفاده از دیتابیس های گوناگون و nosql در ماژول های مورد نیاز

Android  Java

برنامه مولتی مدیا ویژه کودکان "تلفن قصه گوی کودکانه" اندرویدی

ASP.NET MVC  Swift  iOS  Android  Java

iOS سفارش آنالین رستوران پاپریکا وب سایت و برنامه اندروید و 

RavenDB  ASP.NET Core  React Native  React

پیاده سازی پروژه مزایده خدمات و تامین عمومی کاال - خرید یار 

 net core. بر بستر api پیاده سازی

 react-native توسط ( نرم افزار های موبایل (فروشنده - خریدار

کالینت تحت وب شامل وب سایت اصلی و پنل های خریدار - فروشنده - پشتیبان و کارگزار توسط

reactjs

Yii2  Redis  Elas ticsearch  MySQL

توسعه و بهینه سازی وب سایت عطر افشان

Laravel

https://www.qut.ac.ir/
https://batrito.com/
https://siteoseo.com/
https://cafebazaar.ir/app/com.parsigostar.hellobaby
http://paprika.com/
https://kharidyarman.com/
https://www.atrafshan.ir/
https://seda.qut.ac.ir/

