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 شهر  نام واحد آموزشي سال پايان سال شروع گرايش رشته  مقطع

 87 84 کامپيوتر کامپيوتر کارداني
)شمسي دانشكده فني تهران

 پور(
 تهران

 90 87 نرم افزار کامپيوتر کارشناسي
)شمسي دانشكده فني تهران

 پور(
 تهران

 

 

 

ف
دي

ر
 

علت قطع  سمت/آدرس سايت / محصول تاريخ شروع نام سازمان / شرکت

 رابطه

 نوع همكاري

1.  
 visaatlantis.com 99 شرکت مهاجرتي ويزا آتالنتيس

در حال 

 طراحي
 پروژه اي

2.  
 Taramid.ir 99 معماري و طراحي داخلي تاراميدگروه 

در حال 

 طراحي
 پروژه اي

 پروژه اي ادامه دارد aleegroup.ir 98 سايت گروه سرمايه گذاري و توسعه ساختمان عالي  .3

 پروژه اي ادامه دارد rezashahangian.com 98 سايت شخصي مهندس رضا شاهنگيان  .4

 پروژه اي ادامه دارد KAP 98 Come2Eden.netشرکت  مديريت قراردادهايسامانه   .5

6.  
 KAP 98 Kaperp.irان شرکت يريت مشتريمدسامانه 

-اتمام پروژه

 پشتيباني
 پروژه اي

عاملمدیر  98 مهرگان شرکت نرم افزاري  .7  تمام وقت ادامه دارد 

 پروژه اي اتمام پروژه echopapatravel.com 98 وب سايت گردشگري اکوپاپا  .8

 همكاري ادامه دارد shahrebime.com 97 ريان شهر بيمهوب سايت و سامانه ارتباط با مشت  .9

10.  
 مديرعامل 97 شرکت نرم افزاري آروان

انحالل 

 شرکت
 تمام وقت

 پروژه اي اتمام پروژه Scaba.ir 97 من صنفي کاريابي هاي بين المللي ايرانبازطراحي سايت انج  .11



 

 

12.  
 Misha20.com 97 سايت معرفي اپليكيشن ميشا و کوشا

-اتمام پروژه

 پشتيباني
 پروژه اي

13.  
 KAP 97 Kapcrm.irسامانه ارتباط با مشتريان شرکت 

 –ادامه دارد 

 پشتيباني
 پروژه اي

 تمام وقت اتمام پروژه Nemoonesh1.tpo.ir 97 1396برتر استاني سال  سامانه انتخاب صادرکنندگان  .14

 تمام وقت اتمام پروژه Nemoonesh.tpo.ir 97 1396سامانه انتخاب صادرکنندگان برتر ملي سال   .15

 پروژه اي اتمام پروژه iranshopex.ir 97 نمايشگاه   .16

 پروژه اي هاتمام پروژ conf-irndt.org 97 کنفرانس تست هاي غير مخرب  .17

 پروژه اي اتمام پروژه iranglassfair.com 97 نمايشگاه چيني و شيشه  .18

 پروژه اي ژهاتمام پرو ojangroup.com 97 اوژن يشگاهيگروه توسعه نما  .19

 97 شرکت افرا  .20
aframediasolutions.c

om 
 پروژه اي اتمام پروژه

 ه ايپروژ اتمام پروژه expomehr.ir 97 گروه نمايشگاهي مهرپاد  .21

 پروژه اي اتمام پروژه iran-elecomp.com 97 بيست و چهارمين نمايشگاه الكامپ  .22

 تمام وقت ادامه دارد MandT 96 www.exicon.irسامانه ستاد اجرايي نمايشگاه گروه   .23

 پروژه اي اتمام پروژه iraq4in1.com 96 نمايشگاه چهارگانه عراق  .24

 پروژه اي اتمام پروژه iraqprofood.com 96 نمايشگاه صنعت غذايي عراق  .25

 پروژه اي اتمام پروژه iraqprobuild.com 96 نمايشگاه صنعت ساختمان عراق  .26

 تمام وفت ادامه دارد nebrassolutions.com 96 نبراس  .27

سايت بيست و سومين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پااليش و   .28

 پتروشيمي ايران
96 Iran-oilshow.ir پروژه اي اتمام پروژه 

 پروژه اي اتمام پروژه Owj-co.ir 96 شرکت سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج  .29

 پروژه اي پروژهام اتم petrolvendorlist.com 96 دايرکتوري شرکت نفت  .30

31.  
 96 تجاري رويدادهاي جامع سامانه

 طراحي سايت

Fairs.tpo.ir 

پشتيباني و 

 توسعه
 پروژه اي

32.  
 96 ر(تهران نات )آجيل و خشكبا

 طراحي سايت

TehranNuts.ir 

 پروژه اي اتمام پروژه

33.  
 96 شرکت دکوراسيون داخلي اورينت

 طراحي سايت

orienthomedec.com 
 ه ايپروژ اتمام پروژه

34.  
 96 مكاترونيك و رباتيك المللي بين کنفرانس پنجمين نام ثبت سيستم

 طراحي سايت

pwprojects.ir/Step1 

پشتيباني و 

 توسعه
 پروژه اي

 پروژه ايو پشتيباني  طراحي سايت 96 فرآيند در حضور متقاضيان درگاه –سازمان توسعه تجارت ايران   .35



 

 

 توسعه Nemoonesh.tpo.ir استاني برتر صادرکنندگان انتخاب

36.  
 96 سامانه ارتباط با مشتريان مرکز جوانان المپيا

 طراحي سايت 

Olympiacomplex.ir 

پشتيباني و 

 توسعه
 پروژه اي

 فرآيند در حضور متقاضيان درگاه –زمان توسعه تجارت ايران سا  .37

 ملي برتر صادرکنندگان انتخاب
96 

 طراحي سايت

Nemoonesh1.tpo.ir 

 ايژه پرو اتمام پروژه

سامانه بانك اطالعاتي صادرکنندگان  –سازمان توسعه تجارت ايران   .38

 ايران

96 
irantopexporters.co

m 
 پروژه اي اتمام پروژه

39.  
 96 اه اينترنتي رزاگلفروشگ

 طراحي سايت

Rosagol.com 

پشتيباني و 

 توسعه
 پروژه اي

40.  
 95 فروشگاه اينترنتي فازه تازه

 طراحي سايت

Fazetaze.ir 

 اني وپشتيب

 توسعه
 تمام وقت

41.  

 95 داده پردازان ويرا پارسيان )ميشا و کوشا(

نرم افزار فروش و انبارداري 

 محصوالت

C# - sql server 2014 

– web 

service(asp.net) 

-اتمام پروژه

 پشتيباني
 تمام وقت

42.  
 96 تحكيم گستران

 طراحي سايت

tahkimgostaran.ir 

 پروژه اي اتمام پروژه

43.  
 96 گوهرساز کرمان

 طراحي سايت

goharsazkerman.ir 

 پروژه اي اتمام پروژه

44.  
 96 شرکت پي ريز کار

 طراحي سايت

Peyrizkar.ir 

 پروژه اي اتمام پروژه

45.  

 96 گسترش کار پايتخت

طراحي نرم افزار تحت وب 

 اتوماسيون

GkpCrm.ir 

 پروژه اي اتمام پروژه

46.  

 96 گسترش کار پايتخت

 طراحي سايت

ChangetoThebest.co

m 

 پروژه اي اتمام پروژه

47.  

 95 داده پردازان ويرا پارسيان

نرم افزار تحت ويندوز بصورت 

آنالين آموزش دروس ششم 

 دبستان

-اتمام پروژه

 پشتيباني
 تمام وقت

48.  
 96 داده پردازان ويرا پارسيان

طراحي قفل  نرم افزاري براي 

نصب روي نرم افزارهاي اول تا 

-اتمام پروژه

 پشتيباني
 تمام وقت



 

 

 پنجم

49.  
 95 سامان ساحل پارس

 طراحي سايت

samansahel.com 
 پروژه اي اتمام پروژه

50.  
 94 پايگاه خبري بازار بين المللي کار

 طراحي سايت

imminews.com 

 –ساعتي 

 پشتيباني
 نيمه وقت

51.  
 94 کيهان نگين دارويي شرکت

 طراحي سايت

Sunsalt.ir 

-اتمام پروژه

 پشتيباني
 پروژه اي

52.  
 94 يگانه سازان کيش

 طراحي سايت

yeganebuilders.ir 
 پروژه اي اتمام پروژه

53.  

 94 کارسازان آريان پارس

طراحي نرم افزار تحت وب 

 اتوماسيون

Risonline.ir 

 –ساعتي 

 پشتيباني
 نيمه وقت

54.  

 94 ويرا پارسيان داده گستر)ميشا و کوشا(

 نرم افزار تحت ويندوز

 آموزشي بصورت محصول

-وژهاتمام پر

 پشتيباني
 تمام وقت

 طراحي سايت 94 رستوران آريان دربند  .55

aryan-

restaurant.com 

 پروژه اي اتمام پروژه

56.  
 www.ofoghjob.com 94 کاريابي افق

 –اعتي س

 پشتيباني
 پروژه اي

57.  
 93 کاوانديشان نوين

www.Kavandishan.c

om 

 –ساعتي 

 پشتيباني
 پروژه اي

 پروژه اي اتمام پروژه www.scaba.ir 92 المللي ايرانانجمن صنفي کاريابي هاي بين   .58

 92 گسترش کار پايتخت  .59
www.Gostareshkar.c

om 
 پاره وقت اتمام پروژه

60.  
 www.Immipedia.ir 92 شهر دانايي مهاجرت

 –ساعتي 

 پشتيباني
 پاره وقت

61.  
 نرم افزار تحت ويندوز SMS 91نرم افزار هوشمند ارسال و دريافت 

 –ساعتي 

 نيپشتيبا
 پاره وقت

 91 اقامتگاه کوهستاني شمشك  .62
www.shemshakresor

t.com 
 پروژه اي اتمام پروژه

 91 مجله  بازار کار بين المللي  .63
www.kap-

magazine.com 
 شراکتي ادامه دارد

64.  
 90 کارسازان آريان پارس

 – SMSپنل ارسال و دريافت 

 تحت شبكه داخلي

 ادامه دارد
 – نيمه وقت

 پشنيباني



 

 

 90 وق جهاني هنرصند  .65
www.universalartfun

d.com 
 پروژه اي اتمام پروژه

66.  
 90 سايت سرمايه گذاري کارسازان آريان پارس

www.kap-

business.com 
 دادامه دار

 – نيمه وقت

 پشنيباني

67.  

 90 بازار مشترک همدالن

 وب سايت

www.bazarehamdela

n.ir 

 پروژه اي اتمام پروژه

68.  
 ادامه دارد ارسال انبوه ايميل 89 کارسازان آريان پارس

 – نيمه وقت

 پشنيباني

69.  
 ادامه دارد اتوماسيون داخلي شرکت 89 کارسازان آريان پارس

 – نيمه وقت

 پشنيباني

70.  
 89 کورآريا د

 وب سايت

www.kavirdecor.ir 

 پروژه اي اتمام پروژه

71.  

 88 کارسازان آريان پارس

 وب سايت

www.kap-

services.com 

 

 اتمام پروژه
 – نيمه وقت

 پشنيباني

72.  

 88 دبيرستان انرژي هسته ايران

 وب سايت

www.salamschools.n

et 

 پروژه اي اتمام پروژه

 پاره وقت اتمام پروژه داخلي شرکتاتوماسيون  86 بهسازان انرژي گستر  .73

74.  
 84 هنرستان دارالفنون

 –برنامه نويس ويندوز 

 پشتيبان سيستم
 اتمام پروژه

 -پروژه اي

 پشتيباني

 پاره وقت اتمام پروژه برنامه  نويس ويندوز 86 پارسيان عصر دانش  .75

76.  
 82 پايندگان راه دانش

طراح  –پشتيبان کامپيوتر 

 سايت
 تپاره وق  اتمام پروژه

 

 

 

 مهارت هاي کامپيوتري

 ميزان تسلط سطح نام نرم افزار

VB.net خوب پيشرفته 

C# خوب پيشرفته 

SQL server خوب پيشرفته 

ASP.NET خوب پيشرفته 



 

 

MVC ASP.NET خوب پيشرفته 

ASP.NET Core خوب پيشرفته 

React Js خوب متوسط 

React Native در حال يادگيري ابتدايي 

Photoshop خوب متوسط 

 متوسط متوسط Xamarin برنامه نويسي اندرويد

 

 دوره ها و کالس ها

 طول دوره )ساعت( سال مرکز آموزشي نام دوره

 24 92 فراتر از دانش Eclipseبرنامه نويسي اندرويد با 

 9 94 برنامه نويسان (SEOبهينه سازي سايت )

MVC ساعته 24دوره  3 96-95-94 برنامه نويسان 

Xamarin 24 95 برنامه نويسان 

WPF 24 95 برنامه نويسان 

Asp.net MVC 24 95 برنامه نويسان 

Asp.net Core 24 98 برنامه نويسان 

React Js TopLearn –  23 98 آنالينآموزش 

React Native TopLearn –  23 99 آنالينآموزش 

 

 زبان هاي خارجي

 سطح زبان

 متوسط ليسيانگ

 ابتدايي فرانسه

 


