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یراتخم یضترم 
بو تاحفص  یحارط  شیارگ   IT یسانشراک

ناریت ناهفصا ، ناتسا  

morteza_mokhtari@yahoo.com ۰۹۱۳۰۴۴۰۹۱۳ 

هیاپ تاعالطا 
لهاتم لهات : تیعضو   /  ۱۳۶۸ دلوت : لاس   / درم  تیسنج :

یلغش تاعالطا  

یلیصحت تاعالطا  

لدعم ۱۵.۵۳یسانشراک  / بو  تاحفص  یحارط   IT

یجراخ یاه  نابز 

طسوتمیسیلگنا

اه تراهم 

asp.netیا هتفرشیپدیوردناهفرح

هتفرشیپLinqطسوتمیرادباسح

ADO.NetهتفرشیپWebserviceهتفرشیپ

Webserverیتنرتنیاطسوتم طسوتمتاغیلبت 

cssهتفرشیپوئسهتفرشیپ

تیاس بو  یزاس  تیاسهتفرشیپهنیهب  بو  هتفرشیپتینما 

JQuaryطسوتمjavascriptطسوتم

htmlیا هتفرشیپSQL Serverهفرح

زا ۲ e-estekhdam.comهحفص ۱ 

mailto:morteza_mokhtari@yahoo.com
tel:09130440913
https://e-estekhdam.com
https://e-estekhdam.com
https://e-estekhdam.com


( مدوخ یصخش  یاه  تیاس   ) هدش یحارط  یاه  تیاس  هنومن 
( هنابز هس  زاس  تیاس   ) www.novinsitesaz.ir تیاس بو  حارط  - 1

هس تیاس  دیناوت  یم یسیون  همانرب شناد  هب  زاین  نودب  یتحار و  هب  امش  نآ  رد  هک  دشاب  یم  یناریا  یـسراف و  زاس  تیاس  کی  زاس  تیاس  نیون 
 ، هنابز هس  تیاس  تخاس  هب  ناوت  یم  زاس  تیاس  نیا  تاناکما  زا.دـیزاسب  هقیقد  زا 5  نیرتمک  رد  ار  دوخ  ( نابز شیازفا  تیلباق  هارمه  هب   ) هنابز

هراشا دوجوم و ...  یاه  بلاق  نیب  زا  تیاس  بو  بلاق  باختنا  تیاـس ،  هیور  رب  ماـک  تاد  را و  یآ  تاد  هنماد  میظنت  نیـالنآ ،  گولاـتاک  تخاـس 
.درک

( لغاشم تاعالطا  کناب   ) www.novintejarat.ir تیاس بو  حارط  - 2
http://www.sangforoush.com یناشن هب  ماک  تاد  شورف  گنس  تیاس  وئس :  راک  هنومن  - 3

گنـس نتروارت ،  گنـس  ) .دراد رارق  لگوگ  لوا  هحفـص  لوا و  هبتر  رد  ینیئزت  ینامتخاس و  گنـس  اب  طبترم  یدـیلک  تاملک  رتشیب  یارب  تیاس  نیا 
 ...( یشورف و گنس  تیرمرم ، 

www.novinappsaz.ir زاس پا  نیون  تیاس  یحارط   - 4

اه تراهم 

#cیا لیابومهفرح هتفرشیپنشیکیلپا 

تاحیضوت 

زا ۲ e-estekhdam.comهحفص ۲ 

...همادا

http://www.sangforoush.com
https://e-estekhdam.com

	مرتضی مختاری
	کارشناسی IT گرایش طراحی صفحات وب
	اطلاعات شغلی
	اطلاعات تحصیلی
	کارشناسی

	زبانهای خارجی
	مهارتها
	مهارتها
	توضیحات


