
یاتدرا قداص  د 
رازفا مرن  یژولونکت  یسدنهم  یسانشراک 

نارهت نارهت ، ناتسا 

sadegh.ardestani@yahoo.com
09124161330

ها تاعالطا   

دلوتتیسنج لهاتلاس  یزابرستیعضو  تیعضو 

تیفاعمدرجم۱۳۷۱درم

یلغش تاعالطا   

لاغتشا ردتیعضو  راک  یتساوخردهدامآ  قوقح  لقادح 

متسه تقو  همین  ا  تقو  هرا  راک  لابند  تنوکسهب  لحم  ناتسا  -طقف 

یلیصحت تاعالطا   

یلیصحت عطقم  هاگشنادنیرخآ  هاگشنادعون  یلیصحتمان  لدعمشارگهتشر 

یعافتنایسانشراک رازفانابداریغ  مرن  یژولونکت  ۱۷٫۹۸-یسدنهم 

یجراخ یاه  نابز  

یسیلگنا

اه تراهم  

+networkMCITPMikroTikسلریاو یاه  یزادناAndroid Programmerمتسیس  هار  بصن و 
نیبرود DVR و 

TVM و TD زکارم تاسلارتناس و  یزاس  هنیهب   SEOJava ProgrammingCMS : Joomla-
Wordpress-Datalife

SqlNoSql

یاهرورس اب  راک 
HP و SuperMicro

CiscoCEHگنیتکرام رتویپماکلاتیجد  اب  راک  تراهم 
(ICDL)

تاراختفا زیاوج و  اه ،  همانیهاوگ  کرادم ،  

MCITP • SEO : Search Engine Optimization • 
MikroTik • Certified Ethical Hacker (CEH) - EC-Council • 



یراک قباوس   

لعشم سرا 
: یلغش ریدم ITتیعقوم 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۳/۱۱خیرات 
: یراکمه مامتا  ۱۳۹۵/۱۰خیرات 

... تاحیضوت لارتناس و تریدم  ، دناب یانهپ  لرتنک  ناهفصا ، هناخراک  اب  یتنرتنا  طابترا  کیتورکیم ، رورس ، تریدم 
ایند هدنز  نابز  هس  هب  تکرش  تاس  بو  یحارط 

.دشاب یم  تقو  هرا  یدنمراک و  تروص  هب  یراکمه 

نابدا هاگشناد 
: یلغش ریدم ITتیعقوم 

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

،تاحیضوت وکسیس کیتورکیم ،  سکونیل و PHP و  رورس  ینابیتش  بصن و  تاس ،  رورس  یزاس  یزاجم  هسسوم و  یاه  تاس  نویساموتا ،  رورس  تریدم 
 ... لارتناس و

.دشاب یم  یراکنامیپ  تقو و  مامت  تروص  هب  یراکمه 

متاخ یمیش  نتب 
: یلغش گنیتکرامتیعقوم  لاتیجد  ریدم 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۴/۱۲خیرات 
: یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

لژتاحیضوت نتب ، هدننک  ناور  نتب ، نتب ، یاه  یندوزفا  نتب ، یندوزفا  مهم  یدیلک  تاملک  وئس  ددج -  تاس  ینابیتش  یحارط و  یتنرتنا - یبارازاب  شورف و 
 ... سیلیسورکیم و

.تکرش یارب  هدش  یزاس  یشرافس  یصاصتخا و  تروص  هب   PHP نابز هب   CRM یحارط
.دشاب یم  هتفه  رد  روضح  زور  ک  تقو و  هرا  تروص  هب  یراکمه 

تاحیضوت  

www.ardestani.info یصخش :  تاس  بو 
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