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حسن احمدی
توسعه دهنده وب ، سنیور

درباره من

من توسعه دهنده وب هستم و کارهای زیادی در زمینه طراحی وب در قسمت فرانت انجام دادم و طرح های

زیادی را ساختم و ویرایش کردم و دست از تالش بر نمیدارم و هر روز سعی می کنم بیشتر یاد بگیرم و

طبق برنامه به پیشرفت خود ادامه می دهم. انشاهللا با یاری خدا توسعه کارهای سنیور را پیش می برم.

سوابق شغلی

تیر ۱۴۰۰ تا اکنون Web Developer - توسعه دهنده وب
سنیور - شیراز

Angular  CSS  HTML

شرکت سنیور یکی از بزرگ ترین شرکت ها هست و اهداف بزرگی هم داره.

تحصیالت

تیر ۱۳۹۷ تا اکنون کامپیوتر
کارشناسی - شهیدباهنرکرمان - کرمان

مهارت های فنی

Word

WordPress

Graphic

Photoshop

CSS

سایر مهارت ها 

 Adobe Indes ign   HTML   Adobe Illus trator

 PHP

تکنولوژی های مورد عالقه برای کار 

SSAS  WordPress  Theming  Sass  WordPress  Laravel  CSS  HTML  PHP

WordPress  Gutenberg  Cloudflare

بین ۴ و ۱۰ سال

بین ۴ و ۱۰ سال

بین ۴ و ۱۰ سال

بین ۴ و ۱۰ سال

بین ۲ و ۴ سال

بین ۱ و ۲ سالبین ۲ و ۴ سالبین ۲ و ۴ سال

بین ۱ و ۲ سال

mailto:hassanahmadifars@gmail.com
https://t.me/hassanahmadifars
https://github.com/hassanahmadifars
https://www.instagram.com/snur_ir
https://twitter.com/snur_ir
http://snur.ir/


جوایز و افتخارات

تیر ۱۴۰۰ بهترین پشتیبان وردپرس
انجمن وردپرس فارسی

گواهی ها

اعتبار از تیر ۱۴۰۰ تا اکنون گواهی دوره سئو
سئوپالس

SEO

مهارت های نرم

همدلی
شنونده خوب

شوخ طبعی
مدیریت تیم های دورکاری

رقابت جویی
برنامه ریزی

تفکر نقادانه
مدیریت تیم

برنامه ریزی استراتژیک
قدرت مذاکره

زبان

فارسی
انگلیسی

عربی

پروژه های متن باز

تیر ۱۴۰۰ تا اکنون طراحی قالب سایت هاستینگ (نور وب هاستینگ)

Boots trap 5  CSS3  CSS  HTML

قالب بوت استرپی برای هاستینگ

سایر پروژه ها

تیر ۱۴۰۰ سایت انگوالر سنیور

HTML

https://wp-parsi.com/support/
https://github.com/hassanahmadifars/nurweb-theme-html
https://snur.ir/

