
رازفا مرن  رتویپماک  دشرا  یسانشراک 
لدعم ۱۶  / ات ۱۳۹۶-۱۲  زا ۱۳۹۴-۷   / شناد  باهش  یعافتنا  ریغ  یلاع  شزومآ  هسسوم 

رازفا مرن  رتویپماک  یسانشراک 
لدعم ۱۶  / ات ۱۳۹۴-۶  زا ۱۳۹۰-۷   /  ( قباس دزی  یهاگشناد  داهج  ) رنه ملع و  هاگشناد 

یسیلگنا

دلوتتیسنج لهاتلاس  تیعضو 

درجم۱۳۷۲مناخ

لاغتشا ردتیعضو  راک  یتساوخردهدامآ  قوقح  لقادح 

مدرگیم یراک  رتهب  طارش  لابند  هب  متسه و  راک  هب  تنوکسلوغشم  لحم  ناتسا  لارطقف   ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 !! متفرگن کردم  مدادن و  لیوحت  ار  تنمویکاد  اما  ما  هدرک  عافد  رضاح  لاح  رد 

HTMLCSSتنرتنا

JavaScriptregexReact.js

یئارحص هنافرع 
دنا تنارف  روینوج  سرپدرو -  تاس  بو  حارط 

یگرزباقآ نابایخ  مراهچ  هکلف  سراپنارهت  نارهت  ، نارهت ، ناتسا 

 misssahraii@gmail.com
 ۰۹۱۲۸۴۹۵۳۶۰ - ۰۲۱۷۷۰۵۷۲۱۷





ها تاعالطا  

یلغش تاعالطا  

یلیصحت تاعالطا  

یجراخ یاه  نابز 

اه تراهم 

زا ۵ e-estekhdam.comهحفص ۱ 
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GitSEOیربراک طبار  یحارط 

WordPressAdobe Photoshop

کیلک زادرپ  هداد  ناروآون  تکرش 
یلغش تاستیعقوم  بو حارط 

راک هب  عورش  ۱۴۰۰/۲خیرات 

یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

. تاحیضوت مراد تیلاعف  یدتبم  یلیخ  تروص  هب  اه  نشیکیلپا  زا  یک  دنا  تنارف  هنیمز  رد  یهاگ  یسرپدرو و  تاس  بو  یحارط  هنیمز  رد  تکرش  نیا  رد 

اویه ناشدنا  نامدار  تکرش 
یلغش دنمراکتیعقوم 

راک هب  عورش  ۱۳۹۵/۸خیرات 

یراکمه مامتا  ۱۳۹۹/۱۲خیرات 

روشک وتاحیضوت زا  جراخ  لخاد و  نابز  یاه  نومزآ  جراخ و  رد  لیصحت  یرتکد ،  عطقم  رد  لیصحت  هنیمز  رد  اوتحم  دیلوت  سانشراک  لاس ، )   1 تاس (  نواعم 
ویرانس شراگن  هنیمز  رد  مشاب .  یم  سروب  اددج  مادختسا و  یلیصحت ،  هرواشم  صوصخ  رد  اویه  تکرش  مارگاتسنا  تاحفص  مارگلت و  لاناک  نیمدا 

 . متشاد تیلاعف  مه  ییویدو  یاوتحم  یارجا  یلیصحت و 
ریز حرش  هب  مدوب  اه  نآ  نیمدا  هک  مارگاتسنا  تاحفص  زا  یدادعت  متشاد .  تیلاعف  مارگاتسنا  تاحفص  نیمدا  نارتشم و  هاگشاب  شخب  رد  رخآ  لاس 

 : دنا
@phdexam

@masterexam
@konkoorex

@heyvagroup
@irmadares
@noexamm

@sampadtest

اه تراهم 

یراک قباوس  

زا ۵ e-estekhdam.comهحفص ۲ 

...همادا



تکر اب   todo list
یتنرتنا /https://todolist.worksamples.erfanehsahraei.irسردآ 

ات ۵-۱۴۰۱خیرات زا ۱۴۰۱-۴ 

. تاحیضوت تسا  todo list اه نآ  زا  یک  منز  یم  هژورپ  مزومآ  یم  تکر  رد  هچنآ  نیرمت  یارب 

نم گنه  یزاب 
یتنرتنا /https://erfanehsahraei.ir/WorkSamples/hangmanسردآ 

ات ۳-۱۴۰۱خیرات زا ۱۴۰۱-۳ 

. تاحیضوت تسا هدش  هتشون   html,css,javascript زا هدافتسا  اب  یزاب  نیا 

لا نیرز  تاس  لوا  هحفص 
یتنرتنا /http://erfanehsahraei.ir/WorkSamples/zarinpalسردآ 

ات ۲-۱۴۰۱خیرات زا ۱۴۰۱-۲ 

. تاحیضوت دشاب یم  ویسناپسر  تسا و  هدش  هتشون   html,css,javascript اب هژورپ  نیا 

باسح نیشام 
یتنرتنا https://github.com/erfaneh-sahraei/calculatorسردآ 

. تاحیضوت تسا هدش  هتشون   html, css, javascript هلیسو هب  باسح  نیشام 

(Front-End  ) بو یحارط  روحم  هژورپ شزومآ 
ات ۱-۱۴۰۱خیرات زا ۱۴۰۰-۹ 

. تاحیضوت دنا هدرک  تفارد  هرود  نیا  زا  هک  تسا  یزایتما  عومجم  ساسا  رب  نآ  یانبم  دوش و  یم هداد  اه  هدننک تکرش  هب  حطس  راهچ  رد  یهاوگ  هرود  نیا  رد 
 . تسا هئارا  لباق  یتنرتنا  کردم  .دوب  ( Perfect)۶۲۰۰ نم هرمن  هرود ، رد  نم  زایتما  هب  هجوت  اب 

html,css,seo
ات ۱۱-۱۳۹۴خیرات زا ۱۳۹۴-۹ 

. تاحیضوت تسا هدش  هدنارذگ  ( iran info-tech development  ) ناریا کیتامروفنا  شرتسگ  تراظن  تحت  جافآ  یصصخت  سشزومآ  زکرم  رد  هرود  نیا 

اه هژورپ 

اه هرود 

زا ۵ e-estekhdam.comهحفص ۳ 

https://todolist.worksamples.erfanehsahraei.ir/
https://erfanehsahraei.ir/WorkSamples/hangman/
http://erfanehsahraei.ir/WorkSamples/zarinpal/
https://github.com/erfaneh-sahraei/calculator


ux/ui
ات ۱۲-۱۳۹۹خیرات زا ۱۳۹۹-۸ 

لباقتاحیضوت ریز  کنیل  قیرط  زا  ویارد  لگوگ  رد  هک  مدرک  تسرد  دوف  نارهت  مسا  هب  اذغ  هیهت  نشیکیلپا  ک  هرود  یط  هدش و  هدـنارذگ  پیـشروتنم  تروص  هب  هرود  نیا 
 . تسا هدش  ماجنا   Adobe XD رازفا مرن  اب  هژورپ  نیا  تسا .  هدهاشم 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1yvb9oInD_aii0e3lkYIfbo3yw8-LIfiK?usp=sharing

تیگ اب  راک  یلمع  شزومآ 
ات ۴-۱۴۰۰خیرات زا ۱۴۰۰-۴ 

سرپدرو یاوتحم  تریدم  متسیس 
ات ۶-۱۳۹۷خیرات زا ۱۳۹۷-۳ 

. تاحیضوت تسا هدش  هدنارذگ  بالقنا  نابایخ  رد  عقاو  تختا  نارهت  ینف  عمتجم  رد  هرود  نیا 

(Front-End  ) بو یحارط  روحم  هژورپ شزومآ 
هدننک اطعا  ارئوکهسسوم 

( لارس  ) ur2DHwvxهرامش

یتنرتنا /https://quera.org/certificate/ur2DHwvxسردآ 

رد ۱-۱۴۰۱خیرات رودص 

Javascript Practicals Crash Course
هدننک اطعا  Udemyهسسوم 

یتنرتنا https://udemy-certificate.s3.amazonaws.com/pdf/UC-a1249e41-a973-4489-a05c-993d787b6713.pdfسردآ 

رد ۱-۱۴۰۱خیرات رودص 

تیگ اب  راک  یلمع  شزومآ 
هدننک اطعا  ارئوکهسسوم 

( لارس  ) https://quera.ir/certificate/XgZmJK2N/هرامش

یتنرتنا /https://quera.org/certificate/XgZmJK2Nسردآ 

رد ۴-۱۴۰۰خیرات رودص 

اه هرود 

تاراختفا اه ، همانیهاوگ کرادم ، 

زا ۵ e-estekhdam.comهحفص ۴ 

...همادا
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Direct Admin-Cpanel-Plesk گنیتساه جیار  یاه  لن  لرتنک  اب  راک  شزومآ 
نارهترشان نارگابد 

MBTI یسانش تیصخش  تست 
ناظفاحم تیصخش  هورگ  زا  ( ESFJ-A  ) یماح تیصخش 

Raven IQ نویر -  شوه  تست 
112 یشوه :  هرهب  هرمن  شوهاب -  نومزآ :  هجیتن 

 . مشاب یم  اراد  ار  هورگ  اب  ندش  گنهامه  یمیت و  راک  ییاناوت  مریگیم و  ارف  ار  نآ  تعرس  هب  یصاخ ،  عوضوم  اب  طابترا  رد  عیرس  یریگدا  هب  زاین  تروص  رد 

نیا هب  ندیـسر  یارب  متـسه و  دـنا  تنارف  هزوح  رد  تیلاعف  هب  دـنم  هقـالع  رایـسب  مراد .  یـیالاب  یراـکمه  هیحور  تخـس  طارـش  رد  متـسه .  جورخ  دورو و  تاـعاس  راـک و  رد  طبـضنم  یدرف 
 . مشاب یم  ندز  هژورپ  رتشیب و  شزومآ  لاح  رد  فده ، 

اه باتک اه و  لانروژ تالاقم ، 

یسانش تیصخش  یاه  تست  

اهدنویپ 

https://github.com/erfaneh-sahraei

https://www.linkedin.com/in/erfaneh-sahraei/

تاحیضوت 

زا ۵ e-estekhdam.comهحفص ۵ 

https://github.com/erfaneh-sahraei
https://www.linkedin.com/in/erfaneh-sahraei/
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