
یمساق میحر 
Full Stack Developer

۱۳۶۴/۳/۹ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

تمدخ نایاپ   : یزابرس تیعضو 

لیابوم بو و  هدنهد  هعسوت  رگلیلحت و  ،  UI / UX حارط نم 

رازفا تخس  هتشر  رد  دوخ  ینادراک  هرود  ندنارذگ  زا  سپ  متسه  

یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  رد  رازفا  مرن  هتشر  رد  یسانشراک  و 

نارهت دازآ  هاگشناد  رد  رتویپماک  یعونصم  شوه  دشرا  عطقم  دراو 

قیقحت تیریدم  هقباس  لاس  زا 9  شیب  نینچمه  ما و  هدش  لامش 

هاگرارق  ) لحاس رواشم  نیسدنهم  هسسوم  رد  رازفا  مرن  هعسوت  و 

یزادنا و هار  تکرش  اه  متسیس  هعسوت  یحارط و  سیئر  متاخ ، )

ناونع هب  نامزمه  تروص  هب  و  وکیوا )  ) تفن عیانص  یرادرب  هرهب 

شیوپ زارت  سکیماس ،  یاه  تکرش  رد  رواشم  دیلوت و  سانشراک 

بو تحت  یاه  رازفا  مرن  دیلوت  رد  صصختم   . ما هتشاد  یراکمه 

 ، ما تاحیرفت  قیالع و  زا  یکی  و  مشاب .  یم   Hybrid لیابوم و و 

تسا .  Embed Linux هیاپ رب   IOT تازیهجت دیلوت 

سامت تاعالطا 

rm.ghasemi@outlook.com 

(+۹۸)۹۲۲۳۲۸۴۹۵۷ 

۰۲۱۹۱۰۱۵۴۸۰ 

www.rahimqasemi.com 

ناتسلگ یرتم   35 لگنج ،  رادرس  نارهت ،  نارهت ،  

رازفا تخس  شیارگ :

) نارهت ینف  عمتجم  دحاو   ) یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

بو تحت  یسیون  همانرب  شیارگ :

دحاو 44)  ) یدربراک یملع  عماج  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم
۱۸ لدعم : 

یعونصم شوه  شیارگ :

لامش نارهت  دازآ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

( ءایبنالا متاخ  هاگرارق   ) لحاس رواشم  نیسدنهم  هسسوم :

اهدرواتسد فیاظو و 

( ءایبنالا متاخ  هاگرارق   ) طابترا هسسوم :

اهدرواتسد فیاظو و 

سکیماس تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

( وکیوا  ) تفن عیانص  یرادرب  هرهب  یزادنا و  هار  تکرش :

اهدرواتسد فیاظو و 

نم هرابرد 

یلیصحت قباوس 

رتویپماک یسدنهم  ینادراک 

رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

رتویپماک یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

یلغش قباوس 

رازفا مرن  هعسوت  ریدم 

رویرهش ۱۳۹۴ ریت ۱۳۸۶  -

ShareDB کرتشم عماج  کناب  یزاس  هدایپ  یحارط و 

Bizagi رازفا مرن  هخسن 2010  کرک  یزاس و  یموب 

Bizagi رازبا اب  نامزاس  یدیلک  دنیآرف  یزاس 45  هدایپ 

تنیوپریش 2010 هلیسوب  هسسوم  ینامزاس  یاه  لاترپ  یزاس  هدایپ 

تنیوپریش هزوح  رواشم 

۱۳۹۳ - ۱۳۹۲

ءایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق  نکسم  ینواعت  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ 

یا هژورپ  راکنامیپ 

تنیوپریش 2010 رد  یتساوخرد  یاه  رازبا  یزاس  هدایپ 

اه متسیس  هعسوت  یحارط و  سیئر 

زا ۱۳۹۷ یراکمه  زاغآ 

Bizagi 2019 یسمش خیرات  کرک و 

تکرش یهافر  تامدخ  بو  تحت  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ 

ShareDB تکرش کرتشم  یتاعالطا  کناب  یزاس  هدایپ 

تکرش یاه  هژورپ  تکرش و  یاه  لارتناس  یزاس  هچراپکی  سیورس  یزاس  هدایپ 



SharePoint Development

ASP.NET WEBFORM

ASP.NET MVC

java programming language

C#.NET

SQL SERVER

ORACLE

BIZAGI BPMS

Linux Ubuntu

Kerio Mail And Appliance

Android Studio

iCode

IIS

VMware ESXi

raha.software

یروهمج تسایر  یناسنا  عبانم  تنواعم  هسسوم :

کتربیاس هسسوم :

( ینونک ودنک   ) جلاک ربیاس  هسسوم :

لحاس نیرواشم  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ناریا رد  سکاموک  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

/irancommax.com هطوبرم :  کنیل 

رتنیرپ هناخ  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

ات دوش  رکذ  هدنب  تاعالطا  دوش و  رارقرب  هعومجم  اب  ینفلت  سامت  مالعتسا  یارب 

 . ددرگ هئارا  یهاگشورف  لوصحم  تاعالطا 

khaneyeprinter.com هطوبرم :  کنیل 

تیلپسا یایند  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

/worldsplit.com هطوبرم :  کنیل 

ینایدق تاراشتنا  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

/ghadyani.org هطوبرم :  کنیل 

هنایمرواخ سیورس  هارمه  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

General ZH هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

 . دیدرگ دیلوت  مه  الاک  تلاصا  یسررب  دیوردنا  رازفا  مرن  تکرش  نیا  یارب 

وکیوا تکرش  هدننک : تساوخرد  امرفراک / 

/refahi.oico.ir هطوبرم :  کنیل 

اه تراهم 

یعامتجا هکبش 

نابز

یسیلگنا

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

ITMP تاعلاطا یروانف  عماج  دنس  یزاس  هدایپ  هاگراک 

۱۳۹۳ : خیرات

UML 2 شزومآ هرود  ندنارذگ 

۱۳۹۱ : خیرات

سکونیل  LPIC1 هرود

۱۳۹۲ : خیرات

اه هژورپ 

TOPSIS یضایر لدم  طسوت  اه  هژورپ  رد  یریگ  میمصت  یبایزرا و 

ناریا رد  سکاموک  یگدنیامن  تیاس  بو 

رتنیرپ هناخ  یتنرتنیا  هاگشورف 

تیلپسا یایند  یتنرتنیا  هاگشورف 

ینایدق تاراشتنا  یتنرتنیا  هاگشورف  تیاس و 

گنوسماس یمسر  یگدنیامن   ) هنایمرواخ سیورس  هارمه   RMA رازفا مرن 

( ناریا رد 

بو تحت  شورف  رابنا و  رازفا  مرن 

یهافر تامدخ  رازفا  مرن 

60%40%60%60%

https://instagram.com/raha.software
http://irancommax.com/
http://khaneyeprinter.com/
http://worldsplit.com/
http://ghadyani.org/
http://refahi.oico.ir/


تاراختفا

ایناپسا  (iBRIDGES  ) لپ سنارفنک  یارب  پآ  تراتسا  هئارا  یزاس و  هدایپ 

2016

۱۳۹۵ : خیرات

رازفا مرن  رد  دیلوت  عیرست  یارب   CRUD ددعتم یاه  کرومیرف  دیلوت 

۱۳۹۱ : خیرات

یدربراک یاهع  همانرب  رد  هتفرشیپ  یبصع  یاه  هکبش  قیفلت 

۱۳۹۶ : خیرات

RBF یعاعش یبصع  هکبش  اب  نیالنآ  ناوخ  ربخ  یزاس  هدایپ 

۱۳۹۶ : خیرات

ریوصت تیفیک  رد  ریثات  نودب  ریوصت  هرکیپ  رد  اه  هداد  یزاس  یفخم 

۱۳۹۷ : خیرات


