
سالپ سالپ  یس  یسیون  همانرب 

پراش یس  یسیون 

اواج یسیون  همانرب 

android یسیون همانرب 

یسابع یدهم 
سیون همانرب  سردم و 

۱۳۵۸/۵/۱۵ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

همانرب قشاع  رازفا و  مرن  ایرآ  تکرش  لماعریدم  هاگشناد ، سردم 

یسیون همانرب  لابند  هشیمه  نالا  ات  لاس 1380  زا  متسه ، یسیون 

فرص ور  یدایز  یاهتعاس  یاهلاس  نیا  وت  مدوب و  سیردت  و 

مدرک یقفوم  یاسیون  همانرب  شرورپ 

سامت تاعالطا 

info@mehdiabbasi.com 

(+۹۸)۹۱۲۷۲۰۶۹۱۵ 

۰۸۱۳۲۲۴۹۰۲۲ 

www.mehdiabbasi.com 

ادهش نابایخ  ریالم ، نادمه ،  

رازفا مرن  شیارگ :

کارا هاگشناد : / هسسوم

۱۵.۸ لدعم : 

رتویپماک - یرامعم شیارگ :

دازآ کارا  هاگشناد : / هسسوم

۱۶.۸ لدعم : 

ریالم یتلود  هاگشناد  هاگشناد :

اهدرواتسد فیاظو و 

ریالم امس  دازآ و  هاگشناد  هاگشناد :

اهدرواتسد فیاظو و 

رون مایپ  هاگشناد  هاگشناد :

اهدرواتسد فیاظو و 

ریالم رثوک  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هاگشناد :

اهدرواتسد فیاظو و 

نم هرابرد 

اه تراهم 

یلیصحت قباوس 

رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

۱۳۸۲ - ۱۳۷۷

رتویپماک یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

۱۳۹۰ - ۱۳۸۷

یلغش قباوس 

هاگشناد سردم 

رهم ۱۳۹۳ زا  یراکمه  زاغآ 

همانرب ، اه هداد  هاگیاپ  متسیس ، یحارط  لیلحت و  رتویپماک -  یسانشراک  یصصخت  سورد  سیردت 

...و هداد  هاگیاپ  یزاس  هدایپ  یسیون ، همانرب  ینابم  هتفرشیپ ، یسیون 

هاگشناد سردم 

دادرخ ۱۳۹۲ رهم ۱۳۸۶  -

یسیون همانرب  ، اه هداد  هاگیاپ  رتویپماک -  یسانشراک  ینادراک و  یصصخت  سورد  سیردت 

هریخذ و یقطنم ، رادم  یرتویپماک ، کیفارگ  اه ، هداد  نامتخاس  یسیون ، همانرب  ینابم  هتفرشیپ ،

یزومآراک هژورپ و  لماع ، متسیس  تاعالطا ، یبایزاب 

هاگشناد سردم 

رهم ۱۳۹۲ زا  یراکمه  زاغآ 

همانرب یسیون ، همانرب  ینابم  اه ، هداد  نامتخاس  رتویپماک -  یسانشراک  یصصخت  سورد  سیردت 

رتویپماک یرامعم  هتفرشیپ ، یسیون 

هاگشناد سردم 

رهم ۱۳۸۷ زا  یراکمه  زاغآ 

یسیون همانرب  اه ، هداد  هاگیاپ  رتویپماک -  یسانشراک  ینادراک و  یصصخت  سورد  سیردت 

، تاعالطا یبایزاب  هریخذ و  یقطنم ، رادم  اه ، هداد  نامتخاس  یسیون ، همانرب  ینابم  هتفرشیپ ،

نابز متسیس ، یزاس  همانرب  بو ، یحارط  هژیو ، ثحابم  اه ، هداد  نامتخاس  لماع ، متسیس 

یزومآراک هژورپ و  یلبمسا ، نیشام و 



html,css,javascrip بو یحارط 

SQL Server هداد هاگیاپ  یسون  همانرب 

ASP.NET MVC بو یسیون  همانرب 

ASP.NET MVC Core بو یسیون  همانرب 

وگنج اب  بو  یسیون  همانرب 

full stack JS developer

نوتیاپ یسیون  همانرب 

react js

react native

Node.js

bootstrap 4

microsoft sql server 2019

angular 7

signalr

وئس

xamarin

mehdiabbasi899

mehdi.abbasi.2015

mehdiabbasi2015

ریالم یمزراوخ  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هاگشناد :

اهدرواتسد فیاظو و 

نارهت روپ  یسمش  هاگشناد  هاگشناد :

اهدرواتسد فیاظو و 

ریالم هشیدنا  نامیا و  هاگشناد  هاگشناد :

اهدرواتسد فیاظو و 

ریالم یعافتناریغ  هاگشناد  هاگشناد :

ریالم هاگشناد  هاگشناد :

اهدرواتسد فیاظو و 

سیون همانرب  هاگشزومآ  هسسوم :

اهدرواتسد فیاظو و 

سیون همانرب  هاگشزومآ  هسسوم :

اهدرواتسد فیاظو و 

رازفا مرن  ایرآ  تکرش  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

یعامتجا هکبش 

هاگشناد سردم 

یسیون همانرب  اه ، هداد  هاگیاپ  رتویپماک -  یسانشراک  ینادراک و  یصصخت  سورد  سیردت 

ثحابم اه ، هداد  نامتخاس  یقطنم ، رادم  اه ، هداد  نامتخاس  یسیون ، همانرب  ینابم  هتفرشیپ ،

یزومآراک هژورپ و  یلبمسا ، نیشام و  نابز  متسیس ، یزاس  همانرب  بو ، یحارط  هژیو ،

هاگشناد سردم 

نمهب ۱۳۸۷ زا  یراکمه  زاغآ 

متسیس یزاس  همانرب  اه ، هداد  هاگیاپ  رتویپماک -  یسانشراک  یصصخت  سورد  سیردت 

هاگشناد سردم 

دادرخ ۱۳۹۵ رهم ۱۳۹۱  -

ینابم هتفرشیپ ، یسیون  همانرب  اه ، هداد  هاگیاپ  رتویپماک -  یسانشراک  یصصخت  سورد  سیردت 

نامتخاس یقطنم ، رادم  متیروگلا ، یحارط  هتسسگ ، نامتخاس  اه ، هداد  نامتخاس  یسیون ، همانرب 

یش یاه  متسیس  یحارط  یعونصم ، شوه  یزاس ، هیبش  رازفا ، مرن  یسدنهم  ، بو یحارط  اه ، هداد 

یزومآراک هژورپ و  ارگ ، 

هورگ ریدم 

ریت ۱۳۹۵ رهم ۱۳۹۳  -

رتویپماک یملع  نمجنا  یامنهار  داتسا 

رهم ۱۳۹۷ رهم ۱۳۹۵  -

تاقباسم یرازگرب  روشک ، برغ  یا  هقطنم   ACM تاقباسم هدننک  رازگرب  یملع ، نمجنا  لوئسم 

...و هاگشناد  حطس  رد   ACM گیل

دشرا یسانشراک  روکنک  یاه  هرود  سردم 

دادرخ ۱۳۹۴ رهم ۱۳۹۲  -

 - هتشر نیا  یصصخت  سرد  سیردت 8  رتویپماک و  دشرا  یسانشراک  روکنک  یاه  هرود  یرازگرب 

یتلود دشرا  یسانشراک  روکنک  رد  450 و ...  ، 256 ، 168 یاه 50 ، هبتر  بسک 

یسانشراک هب  ینادراک  روکنک  یاه  هرود  سردم 

دادرم ۱۳۹۲ رهم ۱۳۸۹  -

، یتلود یاه  هاگشناد  نومزآ  تهج  رتویپماک  یسانشراک  هب  ینادراک  روکنک  یاه  هرود  یرازگرب 

ددعتم و یمقرود  یمقر و  کت  یاه  هبتر  بسک  نومزآ - نیا  یصصخت  سورد  مامت  سیردت 

دیهش هاگشناد  هلمج  زا  روشک ، یتلود  یاه  هاگشناد  نیرتهب  رد  یاه  هرود  نیا  نایوجشناد  یلوبق 

ناجنز یتلود  هاگشناد  نارهت و  یتعیرش  روپ و  یسمش 

تکرش لماع  ریدم 

لاس زا  تکرش  نیا  تیلاعف  تبث 1330 ، هرامش  اب  رازفا  مرن  ایرآ  تکرش  راذگ  ناینب  لماع و  ریدم 

.تفرگ رس  زا  ار  دوخ  تیلاعف  لاس 1396  رد  هلاس ،  دنچ  فقوت  هرود  کی  زا  سپ  عورش و   1384

https://linkedin.com/in/mehdiabbasi899
https://instagram.com/mehdi.abbasi.2015
https://t.me/mehdiabbasi2015


ریالم هاگشناد  رشان :

یتشهب دیهش  هاگشناد  رشان :

ریالم هاگشناد  رشان :

یتشهب دیهش  هاگشناد  رشان :

ریالم هاگشناد  رشان :

یتشهب دیهش  هاگشناد  رشان :

ناریازیا هسسوم :

ناریا زیا  هسسوم :

ناریا زیا  هسسوم :

ریالم سیون  همانرب  هاگشزومآ  هسسوم :

اهدرواتسد فیاظو و 

انبم یرازفارن  تکرش  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

تاقیقحت

رب هلاچ  هایس  هلمح  صیخشت  متیروگلا  دوبهب 

رایس یدروم  یاه  هکبش  رد   AODV لکتورپ

رویرهش ۱۳۹۰  : خیرات

هدنتسرف و تمس  رد  یبیکرت  شور  کی  هئارا 

یب یاه  هکبش  رد   TCP ییاراک دوبهب  تهج  هدنریگ 

میس 802.1.1

نمهب ۱۳۹۲  : خیرات

بسانم هشوخرس  یوجتسج  رد  نیون  هدیا  هئارا 

شیازفا نینچمه  یژرنا و  تخاونکی  فرصم  تهج 

میس یب  رگسح  یاه  هکبش  رمع  لوط 

دادرخ ۱۳۹۳  : خیرات

نتفرگ رظنرد  اب   TCP ماحدزا هرجنپ  هزادنا  نییعت 

802.11 میس یب  یاه  هکبش  یطابترا  لاناک  طیارش 

نمهب ۱۳۹۲  : خیرات

زا هدافتسا  اب  راکدوخ  نابلخ  لرتنک  متسیس  هئارا 

داپهپ عافترا  لرتنک  تهج  یزاف  متسیس 

دادرخ ۱۳۹۳  : خیرات

رب هلاچ  هایس  هلمح  صیخشت  متیروگلا  دوبهب 

رایس یدروم  یاه  هکبش  رد   AODV لکتورپ

نمهب ۱۳۹۲  : خیرات

هکبش رد  هداد  یزاس  هریخذ  تهج  نیون  هدیا  هئارا 

میس یب  رگسح  یاه 

دادرخ ۱۳۹۳  : خیرات

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

Web Design Pack

نمهب ۱۳۹۰  : خیرات

asp.net webfrom

تشهبیدرا ۱۳۹۱  : خیرات

ccna وکسیس

دادرخ ۱۳۹۱  : خیرات

هاگشزومآ کلام  ریدم و 

نابآ ۱۳۹۶ تشهبیدرا ۱۳۸۷  -

رتویپماک دشرا  یسانشراک  ینادراک و  روکنک  یسیون و -  همانرب  یاه  هرود  یرازگرب 

سردم

دادرخ ۱۳۹۴ نیدرورف ۱۳۹۴  -

رد انبم  تکرش  نانکراک  یملع  حطس  ءاقترا  تهج   SQL Server هتفرشیپ یشزومآ  هرود  یرازگرب 

ریالم

تاراختفا

ناونع هب  - زیربت یسیون  همانرب  تاقباسم  رد  یروشک  لوا  ماقم  بسک 

یبرم

تشهبیدرا ۱۳۸۹  : خیرات

هب - زیربت یسیون  همانرب  تاقباسم  رد  یروشک  مراهچ  مود و  ماقم  بسک 

یبرم ناونع 

تشهبیدرا ۱۳۸۸  : خیرات

یسیون همانرب  تاقباسم  رد  یروشک  جنپ  هقطنم  مود  لوا و  ماقم  بسک 

یبرم ناونع  هب  ریالم - 

نمهب ۱۳۸۷  : خیرات

ریالم یسیون  همانرب  تاقباسم  رد  یروشک  جنپ  هقطنم  لوا  ماقم  بسک 

یبرم ناونع  هب  - 

ید ۱۳۸۸  : خیرات

تاقباسم رد  یروشک  جنپ  هقطنم   ACM تاقباسم لوا  ماقم  بسک 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  میت  اب  یسیون  همانرب 

ید ۱۳۹۰  : خیرات

رد دابآ  مرخ  یروشک -  جنپ  هقطنم   ACM تاقباسم موس  ماقم  بسک 

امس هاگشناد  میت  اب  یسیون  همانرب  تاقباسم 

رذآ ۱۳۹۱  : خیرات

رد یتراهم  و  ( ACM) یسیون همانرب  تاقباسم  هرود  تالاوس 12  حارط 

ات 1395 زا 1387  ریالم  یدربراک  یملع و  دازآ و  یتلود ، یاه  هاگشناد 

، نادمه ناتسا  حطس  رد   ACM تاقباسم هرود  رواد 11  رظان و  یرجم ،

ات 1395 زا 1387  روشک  برغ  یروشک و  جنپ  هقطنم 

ولبات پاتراتسا  اب  نادمه  دنکیو  پاتراتسا  رد  یروشک  مود  هبتر  بسک 

ناور

دادرم ۱۳۹۵  : خیرات

روشک برغ   ACM تاقباسم رظان  رواد و 

تشهبیدرا ۱۳۹۵  : خیرات



ناریا زیا  هسسوم :

ناریا زیا  هسسوم :

ناریا زیا  هسسوم :

ناریا زیا  هسسوم :

ریالم یرادرهش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

یرادرهش تابلاطم  تیریدم  تبث و  تهج  ریالم  یرادرهش  شرافس  اب  هناماس  نیا 

هدامآ اهیرادرهش  رگید  هب  هئارا  تهج  نآ  هدشزوررب  هخسن  هدش و  یزاس  هدایپ 

.دشاب یم 

sm.malayer.ir هطوبرم :  کنیل 

پاتراتسا هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ریالم ناملبم  یاه  هاگراک  و  هاگشیامن  یفرعم  تهج  ریالم  لبم  رازاب  تیاسبو 

تسا هدش  رشتنم  یزاس و  هدایپ 

bazaremoblemalayer.com هطوبرم :  کنیل 

یصوصخ شخب  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

اب یلیابوم  نشیکیلپا  هارمه  هب  نیالنآ - ) تکرامرپوس   ) یهاگشورف تیاسبو 

هدش یزاس  هدایپ   Android و ASP.Net Mvc یژولونکت

malayermarket.ir هطوبرم :  کنیل 

ریالم یرادرهش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

رادرهش تمس  زا  یرادرهش  یلخاد  یاهتیلاعف  عاجرا  تهج  ینشیکیلپا  هناماس و 

نشیکیلپا و  هناماس   - یرادرهش فلتخم  یاهشخب  و  نادنمراک  هب  نینواعم  و 

هدش یزاس  هدایپ   Android و ASP.Net Mvc یژولونکت اب  یلیابوم 

sd.shahrdarimalayer.ir هطوبرم :  کنیل 

ناردنزام ناتسا  یصوصخ - شخب  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

تیاسبو و - هدرپ باق  شرافس  تبث  تهج  یهاگشورف ،  نشیکیلپا  تیاسبو و 

هدش یزاس  هدایپ   Android و ASP.Net Mvc یژولونکت اب  یلیابوم  نشیکیلپا 

arachoobnovinmehr.ir هطوبرم :  کنیل 

mcitp-windows 7

دادرخ ۱۳۹۱  : خیرات

mcitp-ActiveDirectory

رویرهش ۱۳۹۱  : خیرات

mcitp-Windows Server2008

رهم ۱۳۹۱  : خیرات

mcitp-Infrastructure

رذآ ۱۳۹۱  : خیرات

نابز

یسیلگنا

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

اه هژورپ 

اه یرادرهش  تابلاطم  هناماس 

رهم ۱۳۹۷  : خیرات

ریالم لبم  رازاب  تیاسبو 

تشهبیدرا ۱۳۹۷  : خیرات

تکرام ریالم  یهاگشورف  تیاسبو 

تشهبیدرا ۱۳۹۸  : خیرات

یرادرهش تاعاجرا  نشیکیلپا  هناماس و 

رهم ۱۳۹۷  : خیرات

رهم نیون  بوچارآ  یلیابوم  نشیکیلپا  تیاسبو و 

ید ۱۳۹۷  : خیرات

60%40%60%40%

http://sm.malayer.ir/
http://bazaremoblemalayer.com/
http://malayermarket.ir/
http://sd.shahrdarimalayer.ir/
http://arachoobnovinmehr.ir/


رازفا مرن  ایرآ  تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

aryasoft.org هطوبرم :  کنیل 

پاتراتسا هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

darsman.com هطوبرم :  کنیل 

رازفا مرن  ایرآ  ترکرش  تیاسبو 

رهم ۱۳۹۸  : خیرات

نمسرد نیالنآ  یمداکآ  تیاسبو 

تشهبیدرا ۱۳۹۸  : خیرات

http://aryasoft.org/
http://darsman.com/

