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، --- دهشم یوضر ، ناسارخ   

اب بو  هدنهد  هعسوت  دهشم  نکاس  نامرک |  / ناجنسفر دلوتم  یکبابرهشروپ  یلع 

؛ عونتم نایرتشم  یارب  یدربراک  یاه  همانرب  هعسوت  رد  یوق  هنیشیپ  اب  هبرجت و 

طلسم و یسیون  همانرب  لماش  تعنص  رد  طبترم  راک  لاس  زا 4  شیب  هبرجت ی 

یحارط و رد   Clean Code - SOLID - OOP رازفا و مرن  یسدنهم  لوصا  هب  دنبیاپ 

وجشناد رازه و500  زا 3 شیب  اب  عومجم  هرود  هس  هدننک  راذگرب  اه  نشیکیلپا  هعسوت 

یسیون همانرب  نیچکالب و  هزوح  رد  یروضح  هرود  ود  لاسکی ,  زا  رتمک  نیالنا 

رادم , ینایتشپ  نرلپات -  لسناریا -  یمداکآ  یراکمه  اب  دنمشوه  یاهدادرارق 

هب یراکمه  هب  دنم  هقالع  یتیدیلاس  ناریا  نیچکالب و  ناریا  مرفتلپ  راذگ  ناینب 

تقو همین  تقو و  مامت  یراکرود و  یا و  هژورپ  تروص 

 : ۱۳۸۲/۸/۴دلوتم

 : لهأت درجمتیعضو 

 : یزابرس یلیصحتتیعضو  تیفاعم 

اه تراهم 

Html 5 Css 3

Asp Dot Net

TFS- Azure

microsoft sql server

C#

ef - ef core

GIt

Solid

یلغش قباوس 

نیچکالب سیون  همانرب 

روانف عیزوت  تکرش 

دهشم یوضر ، ناسارخ 

اهدرواتسد فیاظو و 

دادرم ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ  

Blockchain Team Lead in Iran DLT Co

سیون همانرب 

تومآ یرازفا  مرن  تکرش 

دهشم یوضر ، ناسارخ 

اهدرواتسد فیاظو و 

نیدرورف ۱۴۰۱ دادرخ ۱۴۰۰  - 

هداد ربتعم  تکرش  رد  تن  تاد  دنا و  کب  شیارگ  کتسا  لوف  سیون  همانرب 

دهشم توما  یزادرپ 

هام تدم 10  هب 

را یس  هعسوت  و  ناوالآ ) نابالاب و  هژورپ   ) رفص زا  هژورپ  تخاس 2  داجیا و  و 

تومآ باه  روتکاف  شورف و  هناماس  جوا و  ما 

یکبابرهشروپ یلع 

Blockchain DeveLoper - Fullstack.NET
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solidity

OOP

Web API

Fullstack Web Developer

Blockchain

Metaverse

Hard Hat

Truffle

TDD

NFT

یعامتجا هکبش 

aliporsh_ir

aliporsh

aliporsh.ir

aliporsh

iranblockchain

9893363913310

UCPUWua2y0M5bX4I3kBl
LThQ

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

یمداکآ رد  نیچکالب  سردت  ریدقت 

لسناریا

لسناریا  : هسسوم

نمهب ۱۴۰۰

رسنلیرف

رسنلیرف

اهدرواتسد فیاظو و 

زا ۱۳۹۸ یراکمه  زاغآ  

مدوب تیلاعف  لوغشم  یرسنلیرف  تروص  هب  یا  هفرح  روط  هی  لاسود  تدم  هب 

ناریا یشزوما  مرفتلپ  هدنهد  هعسوت  سسوم و 

نیچکالب

نیچکالب ناریا  مرفتلپ 

اهدرواتسد فیاظو و 

ید ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ  

یصصخت یشزوما  مرفتلپ  رد  اوتحم  هدننک  دیلوت  هدنهد و  هعسوت  سسوم 

iran-blockchain.com سردا هب  نیچکالب  ناریا 

ناریا یشزوما  یمداکآ  هدنهد  هعسوت  سسوم و 

یتیدیلاس

یتیدیلاس ناریا  مرفتلپ 

اهدرواتسد فیاظو و 

یصصخت یشزوما  یمداکا  رد  اوتحم  هدننک  دیلوت  هدنهد و  هعسوت  سسوم 

iransolidity.com سردا هب  یتیدیلاس  ناریا 

اه هژورپ 

یتیدیلاس ناریا  مرفتلپ 

یصخش  : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

تشهبیدرا ۱۴۰۱

همانرب یتیدیلاس و  یا  هفرح  یصصخت و  یاه  شزوما  عجرم  یتیدیلاس  ناریا  یمداکا 

ناریا --- رد  یصصخت  تروص  هب  راب  نیلوا  یارب  دنمشوه  یاهدادرارق  نیچکالب و  یسیون 

یزاس هدایپ  ییالاب  هداعلا  قوف  سنمروفرپ  تعرس و  اب   asp dot net 6 یژولونکت اب  تیاس 

.تسا هدش 

iransolidity.com طبترم :  کنیل 

نیچکالب ناریا  مرفتلپ 

یصخش  : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

دنفسا ۱۴۰۰

نیچکالب --- هیلوا  میهافم  یاه  شزوما  یصصخت  عجرم  نیچکالب  ناریا  یشزوما  مرفتلپ 

.تسا هدش  یزاس  هدایپ  ییالاب  رایسب  سنمروفرپ  اب   asp dot net 5 یژولونکت اب  تیاس 

iran-blockchain.com طبترم :  کنیل 

( زاس هموزر  ) هموزر تخاس  تیاس 

دهشم توما  یرازفا  مرن  تکرش   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

ریت ۱۴۰۰

یاه تکرش  یارب  بسانم  باذج   ui ux یلاع و هداعلا  قوف  یتاناکما  اب  باذج  یتیاس 

زوماراک -- وجراک و  بذج  لغش و  فیرعت  ناکما  اهزیناکم /  تروص  هب  ورین  بذج  قاتشم 

دش یزاس  هدایپ   asp dot net freamwork 5 یژولونکت اب  لیاوا  رد  تیاس   -

amoot-jobs.ir طبترم :  کنیل 
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https://t.me/aliporsh_ir
https://www.linkedin.com/in/aliporsh/
https://instagram.com/aliporsh.ir
https://github.com/aliporsh
https://www.youtube.com/c/iranblockchain
https://wa.me/9893363913310
https://www.youtube.com/channel/UCPUWua2y0M5bX4I3kBlLThQ
http://iransolidity.com/
http://iran-blockchain.com/
http://amoot-jobs.ir/










نابز

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا

سیردت قباوس 

نرلپات سیردت 

نرلپات

۱۳۹۷-۹۹

 : طبترم کنیل 

toplearn.com/masters/ali.p.sh

زا 3 شیب  اب  نیالنا  هرود  هس  یراذگرب 

وجشناد ورازه 500 

لسناریا یمداکا  رد  یروضح  سیردت 

رادم و 

رادم لسناریا و 

نابا ۱۴۰۰

اه یدنم  هقالع 

باذج یا و  هفرح  مرگ  راک  لحم 

یا هفرح  یدنب  کست 

یلغش عیفرت  ناکما 

هفرط ود  یزاسدامتعا 

مرن یاه  تراهم 

یا هفرح  نامز  تیریدم  هب  طلست 

یمیت راک 

یتیریدم یلغش و  یریذپ  فاطعنا 

الاب رایسب  یریذپ  تیلوئسم  سح 

یوق یعامتجا  تاطابترا 

دایز رایسب  یراک  هزیگنا 

یملع و کراپ  زا  یمسر  ییامنور  لاترپ -  ناوالا )  یعونصم  شوه  مرفتلپ 

هام (1401 دادرم  یروانف 

شوه نامتراپد  دهشم -  توما  یرازفا  مرن  تکرش   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

ناوالا یعونصم 

نابآ ۱۴۰۰

شوه هناماس  نیب  یهد  طابترا  یارب  هدش  هتخاس  ناوالا  یعونصم  شوه  هناماس  لاترپ 

C# DotNet یسیون همانرب  نابز  اب  هدش  هتخاس  ناربراک  یعونصم و 

/alavan.co.ir طبترم :  کنیل 

( یربخ / یتکرش / یهاگشورف یبیکرت ( تیاس 

یصخش  : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

دادرم ۱۳۹۹

تسا هدش  هتخاس   sql server و mvc اب هک  عماج  گرزب و  دنمتردق و  هداعلا  قوف  تیاس 

یهاگشورف و یربخ  تیاس  کی  لماک  یاه  یگژیو  هلمج  زا  یباذج  یاه  یگژیو  یاراد  و 

asp dot net freamwork 5 یژولونکت اب  لیاوا  رد  تیاس  تساراد ---  ار  هموزر  یتکرش 

دش یزاس  هدایپ 

invaco.ir طبترم :  کنیل 

یصخش یا  هموزر  تیاس 

یصخش  : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

تشهبیدرا ۱۳۹۹

رارق یشزوما  یاه  هرود  اه و  تراهم  یلیمکت و  تاعالطا  یمامت  اب  هدنب  یصخش  تیاس 

تسا یکبابرهشروپ  یلع  یصخش  هموزر  تیاس  ریخا ---  یاهلاس  یط  رد  هدش  هتفرگ 

aliporsh.ir طبترم :  کنیل 

تومآ یزکرم  باه و  هناماس 

تومآ یرازفا  مرن   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

رذآ ۱۴۰۰

تن 5 تاد  زا  هدافتسا  اب  تومآ  باه  یزکرم  یاه  شزومآ  شخب  دنا  کب  یسیون  همانرب 

hub.amootsoft.com/helps/MasterCategoryTypes طبترم :  کنیل 

جوا ما  را  یس 

تومآ یرازفا  مرن   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

نمهب ۱۴۰۰

رد راک  بسک و  نابحاص  تومآ و  نایرتشم  یاهروتکاف  تیریدم  هحفص  یسیون  همانرب 

web api و dot net 6 زا هدافتسا  الاکیجید - 

www.owj.io طبترم :  کنیل 

لیابوم پاش  ورشیپ  یهاگشورف  تیاس 

یصخش  : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

رویرهش ۱۳۹۹

رد هدنب  یاهراک  هنومن  نیلوا  وزج  باذج  دایز و  تایئزج  اب  دنمتردق  یهاگشورف  تیاس 

لاس 99

pishroshopp.ir طبترم :  کنیل 

http://toplearn.com/masters/ali.p.sh
http://alavan.co.ir/
http://invaco.ir/
http://aliporsh.ir/
http://hub.amootsoft.com/helps/MasterCategoryTypes
http://www.owj.io/
http://pishroshopp.ir/

