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 ( front-end) وب  یسینو برنامه 

 

 (Back-endوب)  یسیبرنامه نو 

 

 



 (Full-stackوب )  یسیبرنامه نو 

 

 flutter ای  Dartبا  لی موبا   یسیبرنامه نو 

 



 Cبه زبان #  سکتاپید   یسیبرنامه نو 

 

 Android Studioبا  لی موبا   یسیبرنامه نو 

 



 UI/UX یطراح

 

 KNIME  ای  Rapidminerو علم داده با    یداده کاو

 



 Python  ای   Rو علم داده با   یداده کاو

 

 ها   یمار ی ب یکدگذار 

 



 ر یمرگ و م یکدگذار 

 

 اقدامات  یکدگذار 

 



 WordPressبا   ت یسا   یطراح

 

 Adobe Photoshopبا    یطراح

 



 Adobe Premiereبا  دئویو  نی تدو

 

 Adobe After Effectبا    ژهی و  یجلوه ها یطراح

 



 My SQLداده با   گاه ی پا  یطراح

 

 ک ی موشن گراف

 



 Adobe Indesignبا    ییصفحه آرا 

 

 ی سی ترجمه متون انگل

 



 ی سیمکالمه زبان انگل

 

 ی به زبان فارس ی سیمقاله نو

 



 یس یبه زبان انگل ی سیمقاله نو

 

 نگ یتیرا  ی محتوا و کپ د یتول 

 



 Instagramدر   نگیمارکت  تالیجی د

 

 ی وتر یکامپ  یشبکه ها

 



 SPSSبا    یامار  زی آنال 

 


