
ناقهد ایروپ 

هکبش نیمدا  سانشراک و 

۱۳۸۰/۹/۱۹ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

یلیصحت تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

info@pouriadehghan.ir 

(+۹۸)۹۳۶۵۰۶۰۳۱۱ 

۰۹۱۲۹۱۷۶۷۰۳ 

www.pouriadehghan.ir 

سدق نادیم  سدق ، نارهت ،  

سامت تاعالطا 

اه تراهم 

تاعالطا یروانف  یمومع   ، icdl ، تنرتنیا

پاشوتف رازفا  مرن 

ربیف و سلریاو ،  رتسب  رب  تنرتنیا  تامدخ  هعومجم 

adsl

یزاجم یاه  هکبش  تنرتنیا و 

تیاس نابیتشپ  یزاجمنیمدا و  یاضف  نیمدا 

راتیگ یگدنزاون  ونایپیسردت  یگدنزاون 

انش یبرم  قیرغ  یجان 

...و  html بو یسیون  همانرب 

سردم هدنزاون و  انش ،  یا  هفرح  یبرم  قیرغ و  یجنم  تنیار ،  یتنرتنیا  تکرش  ینف  سانشراک 

تیاس تیریدم  یعامتجا ،  یاه  هکبش  تیاس و  ینابیتشپ  حارط و  ونایپ ،  راتیگ و  یاه  زاس 

راک بسک و  یهاگشورف و  یاه  جیپ  هرواشم  سیردت و  هماج ،  فسوی  هعومجم  یهاگشورف 

کچوک یاه 

IT : شیارگ

یتلود میعن  هسردم : / هسسوم

سدق نارهت ،

۱۹.۷۲ لدعم : 

رتویپماک یسدنهم  ملپید 

۱۳۹۸ - ۱۳۹۶

رازفا مرن   : شیارگ

یتلود نالیگ  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

تشر نالیگ ،

۱۸ لدعم : 

رتویپماک یسدنهم  ینادراک 

لاس ۱۳۹۹ یدورو 

تنیار

سدق نارهت ،

اهدرواتسد فیاظو و 

هکبش نابیتشپ 

ریت ۱۳۹۸ زا  یراکمه  زاغآ 

+ADSL2 تنرتنیا ینابیتشپ 

سلریاو تنرتنیا  ینابیتشپ 

تنرتنیا یبارخ  عفر  بصن و  یسانشراک 

raynet.ir تنیار تیاس  نیمدا 

raynet.ir تنیار مارگاتسنیا  جیپ  نیمدا 

شورف دحاو  رد  تیلاعف 

یبآ یاه  کراپ  اه و  رختسا 

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

یبرم قیرغ و  یجنم 

نیدرورف ۱۳۹۳ زا  یراکمه  زاغآ 

الاب هب  لاس  زا 3  انش  سردم  قیرغ و  یجنم 

هماج فسوی  هعومجم 

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

تیاس ینابیتشپ  شورف و  سانشراک 

ید ۱۴۰۰ زا  یراکمه  زاغآ 

هماج فسوی  تیاس  ینابیتشپ  تیریدم و 

هموزر هصالخ 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 



ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا









یعامتجا هکبش 

Pouria_d1380

Pouria_d1380

09365060311

Pouria_d1380

09365060311

نابز









هدک فیفخت  نیالنآ  هاگشورف 

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

یتنرتنیا هاگشورف  تیریدم 

نیدرورف ۱۳۹۶ زا  یراکمه  زاغآ 

هداعلا قوف  یاه  تمیق  اب  یفیفخت  هاگشورف 

www.takhfifcadeorg.ir

سیورس پاپ 

نارهت

اهدرواتسد فیاظو و 

سیورس پاپ  تیاس  تیریدم 

رویرهش ۱۳۹۹ زا  یراکمه  زاغآ 

www.popservie.ir

...و کیال  ربمم و  رئولاف و  یعامتجا  یاه  هکبش  تامدخ  هئارا 

نارهت ینف  عمتجم   : هسسوم

html,css,jquer بو یسیون  همانرب 

دادرخ ۱۳۹۷

نارهت ناتسا  یصاوغ  قیرغ و  تاجن  نویساردف   : هسسوم

انش یبرم  قیرغ  یجان 

رذآ ۱۳۹۶

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

https://twitter.com/Pouria_d1380
https://instagram.com/Pouria_d1380
https://wa.me/09365060311
https://t.me/Pouria_d1380
https://09365060311/

