
 

 رضا دهقانی     
 با انگیزه جونیور BACK-END توسعه دهنده وب

 

 تحصیالت

 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان )سمپاد(

 (01)معدل:  [0939]خرداد  –[ 0931]مهر 

 

 دانشگاه صنعتی بیرجند

 اکنون – [0931]شهریور 

 (01)معدل:  (0011تیر  – 0931مدرک لیسانس، مهندسی کامپیوتر )شهریور 

 نمونه کار

 ]الراول پایه بر اختصاصی محتوای مدیریت سیستم] [توسعه وب با استفاده از فریم ورک]

 [0010]آذر 

 (MySQLو پایگاه داده ) (Laravelاستفاده از )نرم افزار سریع و امن مدیریت محتوا وبالگ با 

 

 ]خام  PHPاز استفاده با  MVCمعماری ساخت[ ]توسعه الگوی سه الیه]

[0931] 

 Reuseدارای قابلیت ثبت نام، ورود، ارتباط با من، قابلیت احراز هویت، ساخت کامپوننت به جهت افزایش قابلیت  

 برای جدول های مختلف پایگاه داده و همچنین دارای مدیریت و نمایش خطا بر روی فرم ها migrationکد، 

 

 ]خام PHPو با استفاده از  MVCسیستم امتحان آنالین با معماری ] [طراحی و توسعه سامانه امتحان آنالین] 

 [001۱بهمن ] –[ 001۱ دی]

 امیرحسین زارعیانبا همکاری ساخت امتحان و طرح سوال با قابلیت شرکت در امتحان در مدت زمان تعیین شده 
 

 مهارت ها

 

 پروفایل

تجربه در طراحی و توسعه وب با توسعه سیستم مدیریت 

محتوای اختصاصی، تجربه توسعه وب سایت با استفاده از 

الراول و دارای نمونه کارهای متعدد در زمینه طراحی و 

توسعه وب. مسلط به زبان های برنامه نویسی 

(MySQL/PHP( و تسلط بر )HTML5/CSS9 و بوت )

استرپ. عالقه مند به توسعه تیمی نرم افزارهای تحت وب 

 به صورت چابک

 اطالعات تماس

 1331 101 0031 شماره تماس:

 بیرجند  –خراسان جنوبی  آدرس:

 https://hireza.ir وبسایت:

 Hello.dehghani@gmail.com: ایمیل

 شبکه اجتماعی لینکدین:

-reza-https://www.linkedin.com/in/hi

dehghani/ 

 dehghani-https://github.com/reza گیت هاب:

 https://dribbble.com/iamrexa دریبل:

 سربازی، حقوق پیشنهادی و نوع همکاری

  معافیت تحصیلیوضعیت سربازی : 

 نوع همکاری: پاره وقت 

 هازبان

 ( سطح زبان انگلیسیB1) 

 هاعالقه مندی

 توسعه نرم افزارهای آزاد به صورت تیمی 

 سیستم عامل لینوکس 

 تفکر خالق 
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