
 

 

 

 

 

   نم هرابرد  !    

 رایسب .مداد همادا زورما ات یصصخت روطهب و مدش دیوردنا یسیونهمانرب دراو ۱۳۹۱ لاس زا .مدرک یسیونهمانرب هب عورش Visual Basic اب )۱۳۸۷( ناتسریبد لوا زا
 .متسه یمیت و یدرف هعسوت و تفرشیپ هب دنمقالع

   یلیصحت قباوس  "    

 رتویپماک یسدنهم یسانشراک
 رازفا تخس شیارگ
 نامرک رنهاب دیهش هاگشناد

۱۳۹۱ - ۱۳۹۵ 

 رتویپماک یسدنهم دشرا یسانشراک
 رتویپماک یرامعم شیارگ
 نامرک رنهاب دیهش هاگشناد

 نونک ات ۱۳۹۶

   یلغش قباوس  #    

 گنیسنلیرف
 بو و دیوردنا یسیونهمانرب

 نونک ات ۱۳۹۱

 نابآ رادیاپ یاهراکهار تکرش
 دیوردنا دشرا سیونهمانرب
 ۱۳۹۶ رویرهش – ۱۳۹۵ نمهب

 نموه گرا یرازگراک تکرش
 )رازفا تخس و هکبش( IT دحاو زومآراک
 ۱۳۹۷ رذآ – ۱۳۹۷ رویرهش

 فارعا یگنهرف هسسؤم
 دیوردنا دشرا سیونهمانرب
 نونک ات ۱۳۹۷ رویرهش

 نایمه نارتسگ ناسحا تکرش
 دیوردنا دشرا سیونهمانرب
 نونک ات ۱۳۹۷ نمهب

 

   اهتراهم  !    

Android Development 
!	!	!	!	! 

Java 
!	!	!	!	!	

Kotlin 
!	!	!	!	! 

PHP 
!	!	!	!	! 

Python 
!	!	!	!	!	

SQL 
!	!	!	!	!	

MVVM Architecture 
!	!	!	!	! 

MVP Architecture 
!	!	!	!	! 

MVC Architecture 
!	!	!	!	! 

Singleton Design Pattern 
!	!	!	!	! 

Builder Design Pattern 
!	!	!	!	! 

Factory Design Pattern 
!	!	!	!	! 

Dependency Injection 
!	!	!	!	! 

Scrum Methodology 
!	!	!	!	! 

Trello 
!	!	!	!	! 

Git 
!	!	!	!	! 

Web Design 
!	!	!	!	! 

Linux 
!	!	!	!	! 

   

 داژن ینیرحب فراع
 بو و دیوردنا سیونهمانرب

 arefbhrn@gmail.com :لیمیا

 ۰۹۱۲۰۹۸۷۹۲۸ :سامت هرامش    

 ۰۴/۰۱/۱۳۷۳ :دلوت خیرات        

 نارهت :تنوکس لحم            

 arefdev.ir :تیاسبو

 لهأتم :لهأت تیعضو

 یلیصحت تیفاعم :یزابرس تیعضو

 01/24/1400 :شیاریو خیرات



   اههناخباتک و اهیژولونکت هب طلست  !    

Material 
Design, 

Auto Layout 

RESTful APIs, 
Web Socket, 

RPC 
RxJava 

Retrofit, 
Volley, 

Protobuf 

SQLite, 
Room 

Firebase Tools, 
Map Services 

Glide, 
Picasso, 
Fresco 

Dagger 

Data Binding OpenCV Firebase ML, 
TensorFlow 

ZXing, 
Tesseract 

Crash 
Reporting & 
Analytics 
Services  

Debugging Libraries: 
Timber, Android Debug 

Database, Stetho, LeakCanary 

 اب ییانشآ
 یسیونتست

   تاراختفا  !    

 لوا ماقم
 فیرش یتعنص هاگشناد لیابوم یسیونهمانرب نوتارام هرود نیمراهچ
 »نابآ« میت دیوردنا سیونهمانرب :ناونع

۱۳۹۶ 

 متفه ماقم
 نادابآ لیابوم یسیونهمانرب تاقباسم | سلهاکاه هرود نیلوا
 »کیولاد« میت دیوردنا سیونهمانرب :ناونع

۱۳۹۵ 

 موس ماقم
 ناجنسفر دنکیو پآتراتسا نیلوا
 »نم رواشم« میت سیونهمانرب و رگلیلحت :ناونع

۱۳۹۴ 

 موس ماقم
 نارهت لیابوم یسیونهمانرب تاقباسم | ناتسراکاه هرود نیلوا
 »کیولاد« میت دیوردنا سیونهمانرب :ناونع

۱۳۹۴ 

   اههژورپ نیرخآ  $    

 ژاسام تساوخرد نشیکیلپا
 )روشک زا جراخ(

 یزرواشک عرازم تشادرب نشیکیلپا
 )یزرواشک جیسب و داهج(

 )یولع ناکسا( ینادابآ هشقن هناماس تشادرب و تبث نشیکیلپا
 )یولع داینب(

 یگداوناخ ماو یاهقودنص تیریدم هناماس - نایمه نشیکیلپا
 )نایمه(

 یریوصت و یتوص یگنهرف هناسر - وناون نشیکیلپا
 )فارعا یگنهرف هسسوم(

 یشزومآ یاهوئدیو هناماس - یزکین نشیکیلپا
 )فارعا یگنهرف هسسوم(

 دُن روحم ناکم یعامتجا هکبش نشیکیلپا
  )یصخش هژورپ(

  

   یعامتجا یاههکبش رد طابترا  %    
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