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

اطالعات تماس

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

 فارس  ،شیراز
۰۹۱۷ ۰۱۶ ۱۰۱۹ 

سوابق شغلی

hassanahm adifars@ gm ail.c om 

توسعه دهنده وب Web Developer -

اطالعات فردی

HTML

مجرد

وضعیت تأهل

آقا

جنسیت

اطالعات شغلی

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

تحصیالت

در جستجوی فعال برای شغل
جدید

کامپیوتر

پروژهای

نوع شغل مورد نظر
حقوق موردانتظار

تیر  ۱۳۹۷تا اکنون

کارشناسی  -شهیدباهنرکرمان  -کرمان

از  ۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

شبکههای اجتماعی

مهارتهای فنی

   
بهروزرسانی ۱۲ :تیر ۱۴۰۱

CSS

Angula r

معافیت تحصیلی

وضعیت خدمت سربازی

وضعیت
اشتغال

سنیور  -شیراز

۲۲

سن

تیر  ۱۴۰۰تا اکنون

Word

بین  ۴و  ۱۰سال

WordPre ss

بین  ۴و  ۱۰سال

Graphic

بین  ۴و  ۱۰سال

Photoshop

بین  ۴و  ۱۰سال

CS S

بین  ۲و  ۴سال

سایر مهارتها
Adobe Illus tra tor
PHP

بین  ۲و  ۴سال

HTML

بین  ۲و  ۴سال

Adobe Inde s ign

بین  ۱و  ۲سال

بین  ۱و  ۲سال

تکنولوژ یهای مورد عالقه برای کار
PHP

HTML

Cloudfla re

CSS

La ra ve l

WordPre s s Gute nbe rg

WordPre s s

Sa s s

WordPre s s The ming

SSAS

جوایز و افتخارات
بهترین پشتیبان وردپرس

تیر ۱۴۰۰

انجمن وردپرس فارسی

گواهیها
گواهی دوره سئو

اعتبار از تیر  ۱۴۰۰تا اکنون

سئوپالس
SEO

مهارتهای نرم

زبان

همد لی

فارسی

شنونده خوب

انگلیسی
عربی

شوخ طبعی
مدیریت تی مهای دورکاری
رقابتجویی
برنامهریزی
تفکر نقادانه
مدیریت تیم
برنامهریزی استراتژیک
قدرت مذاکره

پروژههای متنباز
طراحی قالب سایت هاستینگ (نور وب هاستینگ)
HTML

CSS

CSS3

تیر  ۱۴۰۰تا اکنون

B oots tra p 5

قالب بوت استرپی برای هاستینگ

سایر پروژهها
سایت انگوالر سنیور
HTML

تیر ۱۴۰۰

