
یاه میت  یاهتیلاعف  رب  لرتنک  تیریدم و   ، تراظن لامعا   ، یصصخت هبرجت  لاس  جنپ  زا  شیب  اب  دیوردنا  نشیکیلپا  تیاس و  سیون  همانرب 

هزوح نیا  رد  یزاس  هدایپ  ینابیتشپ و   ، یحارط لیلحت و  میت  لماش  فلتخم 

رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

تاعالطا یروانف   : شیارگ

یتلود نادمه  یتعنص  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

نادمه

۱۳۹۸ - ۱۳۹۴

۱۷.۳۰ لدعم : 

رتویپماک یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

یرتویپماک یاه  متسیس  یرامعم   : شیارگ

یتلود نادمه  انیس  یلعوب  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

نادمه

۱۴۰۰ - ۱۳۹۸

۱۸:۱۷ لدعم : 

IT لوئسم دیردنا _  بو و  تحت  سیون  همانرب 

روشک برغ  یزکرم  تلم  همیب 

نادمه

ریت ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

سیون همانرب  تیاس و  حارط 

نادمه هداد  نیشرپ 

نادمه

نیدرورف ۱۳۹۸ دنفسا ۱۳۹۵  -

MySQLhtml css javascriptasp.net mvcwordpressandroid developerback-end ,php , #c(seo) وئس ثحابم 

jquary ui(laravel) لوارال کرو  یسیون verilog,vhdlمیرف  یسیون javaهمانرب  همانرب 

fatemeh.danesh123@gmail.com : لیمیا

(+۹۸)۹۱۸۴۱۰۵۰۸۱ : لیابوم

www.arenateam.ir : تیاس بو 

همیب یتسرپرس  رتفد  _ نایرآ جرب  زا  رتنییاپ  هناخ _ هدزیس  نادمه ،  : سردآ

میت انرآ  _ مود هقبط  _ تلم

۱۳۷۶/۵/۱۴ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

هوژپ شناد  همطاف 

دیوردنا نشیکیلپا  تیاس و  بو  سیون  همانرب 

هموزر هصالخ 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

اه تراهم 



ندناوخ نتشونتراهم  یراتفگتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یسیلگنا

نادمه انیس  یلعوب  هاگشناد  لیابوم  یسیون  همانرب  نوتارام  نیلوا  لوا  هبتر  بسک 

۱۳۹۵

نارهت فیرش  یتعنص  هاگشناد  لیابوم  یسیون  همانرب  نوتارام  نیمجنپ  موس  هبتر  بسک 

۱۳۹۵

نادمه یتعنص  هاگشناد   acm تاقباسم لوا  هبتر  بسک 

۱۳۹۶

نادمه یتعنص  هاگشناد  تاعلاطا  یروانف  یسدنهم  هتشر ی  یسرد  موس  هبتر ی 

۱۳۹۸

نارهت فیرش  یتعنص  هاگشناد  لیابوم  یسیون  همانرب  نوتارام  نیمتفه  مود  هبتر  بسک 

۱۳۹۹

نارهت فیرش  یتعنص  هاگشناد  لیابوم  یسیون  همانرب  نوتارام  نیمهن  لوا  هبتر  بسک 

۱۴۰۰

مرت ود  تدم  هب  نادمه  یتعنص  هاگشناد  رد  لماع  متسیس  سرد  نیرمت  لح 

نادمه انیس  یلعوب  هاگشناد  هدنزادرپ  زیر  هاگشیامزآ  سرد  سیردت 

نادمه انیس  یلعوب  هاگشناد  یقطنم  یاهرادم  هاگشیامزآ  سرد  سیردت 

نادمه یتعنص  هاگشناد  یهاگباوخ  هناماس 

/sarad.hut.ac.ir طبترم :  کنیل 

نارهت فیرش  یتعنص  هاگشناد  یزومآراک  تیریدم  هناماس 

karoje.com طبترم :  کنیل 

تلم همیب  دص  ات  رفص  همیب  روما  تیریدم  هناماس 

bimehkargozar.com/admin طبترم :  کنیل 

تسیلیتسا یصصخت  تاعالطا  هناماس 

/www.steelist.ir طبترم :  کنیل 

وردوخ اب  طبترم  تمدخ  همیب و  دیرخ  هناماس 

/sariito.com طبترم :  کنیل 

فیرش یتعنص  هاگشناد  یزروراک  هناماس 

/karino.io طبترم :  کنیل 

نابز

هدش بسک  تاراختفا 

سیردت قباوس 

اه هژورپ 

http://sarad.hut.ac.ir/
http://karoje.com/
http://bimehkargozar.com/admin
http://www.steelist.ir/
http://sariito.com/
http://karino.io/


: ..و نویماک  ای  یروتوم  کیپ  ای  وردوخ  تساوخرد  هناماس 

1830taxi.ir bualibar.ir cab18-app.ir طبترم :  کنیل 

پاچ نیالنآ  شرافس  تبث  تیاس  بو 

/chapenter.com طبترم :  کنیل 

نادمه یرادرهش  یهورگ  فیفخت  هناماس 

/mehrgannovin.com طبترم :  کنیل 

یدیوردنا نشیکیلپا   « جارس ناتسبدا  » 
cafebazaar.ir/app/?id=ir.schseraj&ref=share طبترم :  کنیل 

راب یلعوب  نشیکیلپا  دص  ات  رفص  هدنهد  هعسوت  حارط و 

تیاس لنپ و   ، نشیکیلپا یاراد  اریو  نانکراک  تیریدم  هناماس  هدنهد  هعسوت 

.لانیجروا شفک  هاگشورف  نیرتگرزب   OriginalPal نشیکیلپا هدنهد  هعسوت 

AR یژولونکت اب  هک  فیرش  یتعنص  هاگشناد  یسیون  همانرب  نوتارام  نیمجنپ  هدنرب   ِDidsoo هژورپ

CrowdFunding نشیکیلپا نیلوا  فیرش  نوتارام  ما  هبتر 5   CFund هژورپ

انیس یلعوب  هاگشناد  لیابوم  یسیون  همانرب  نوتارام  نیلوا  هدنرب   Arena هژورپ

.نشیکیلپا رد  غرم  تلاوصحم  فلتخم  عاونا  شورف  دیرخ و   Chicken : یتنرتنیا هاگشورف  هژورپ 

نارهت اهیبا  ما  هیریخ  هسسوم  تیاس  یحارط 

linkedin.com/in/fatemeh-daneshpajoh-arenateam

یعامتجا هکبش 

http://chapenter.com/
http://mehrgannovin.com/
http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.schseraj&ref=share
https://linkedin.com/in/linkedin.com/in/fatemeh-daneshpajoh-arenateam

