
 رزومه

 

 عمید احمدی افشار

 09141850799تلفن تماس: 

 amidahmadiafshar@gmail.comایمیل : 

 1367متولد : 
 

 

 سوابق تحصیلی

 پیام نوردانشگاه  – حسابداریکارشناسی 

 مشغول تحصیل 

 تا کنونالی  1390

 

 

 سوابق حرفه ای
Web Developer – تهران - دپارتمان طراحی هاست ایران  

  نویسی برنامهphp 

  طرایfrontend  باcss, css3, html, html5, javascript, 

jQuery 

  برنامه نویسیmvc, oop 

  کار با فریم ورک هایcodeigniter, laravel 

 1392اسفند الی  1391شهریور 

Web & Web Service Developer – تهران  - شرکت مدیا استدیو 

  برنامه نویسیphp 

  طرایfrontend  باcss, css3, html, html5, javascript, 

jQuery 

  برنامه نویسیmvc, oop 

  کار با فریم ورک هایcodeigniter, laravel 

 1393 مرداد الی 1393 فروردین

Web Developer – iPishkhan.org - کرج  
  برنامه نویسیphp 

  طرایfrontend  باcss, css3, html, html5, javascript, 

jQuery 

 برنامه نویسی mvc, oop 

  کار با فریم ورک هایcodeigniter, laravel 

 1393آبان الی  1393 مرداد

Senior Web Developer - تهران - چارگون 
  برنامه نویسیphp 

  طرایfrontend  باcss, css3, html, html5, javascript, 

jQuery 

 برنامه نویسی mvc, oop 

  کار با فریم ورک هایcodeigniter, laravel 

  برنامه نویسی مقدماتیperl  وpython 

 کانفیگ و راه اندازی میل سرور 

 اکنونالی  1393 آبان

 

 



 نمونه کار ها

 شخصی

 http://aqvarium.ir - جومال 

 http://basijdfm.ir - جومال 

 ahmadiafshar.ir-http://amid - وردپرس 

 http://seerokh.com - وردپرس 

 poll-https://github.com/amidahmadiafshar/gipsy - )کدایگنایتر )فریم ورک پی اچ پی 

 templates.ir-http://website – وردپرس 

 

 با همکاری هاست ایران

 http://hostpedia.ir - جومال 

 http://saetaequina.com - جومال 

 http://emadpics.com - جومال 

 http://design.hostiran.net - )کدایگنایتر )فریم ورک پی اچ پی 

 http://up.download.ir – پی اچ پی خام 

 p://ahmadsayaf.comhtt - وردپرس 

 ac.com-http://www.edris – وردپرس 
 

 با همکاری مدیا استدیو
 وب سرویس برای بازی ها و برنامه های موبایل 

 

 ipishkhan.orgبا همکاری 
  طراحی اتوماسیون اداری برایILSC Group 

 ای چند ارگان وابسته به دولتطراحی اتوماسیون اداری بر 

 

 چارگونبا همکاری 
  توسئه و دیباگینگsigma.chargoon.com 

  توسئه و طراحیfrontend  برایChargoon.com 

  برنامه نویسیapi  برایhylafax  با زبانphp  وperl 

  راه اندازیSSO  برایsigma.chargoon.com  باphp  وpython به همراه کانفیگ سرور 

 
 

 

 

 مهارتها

 مهارتهای تخصصی

  برنامه نویسیphp 

  طرایfrontend  باcss, css3, html, html5, javascript, jQuery 

  برنامه نویسیmvc, oop 

  کار با فریم ورک هایcodeigniter, laravel 

  برنامه نویسیperl  وpython 

 کانفیگ و راه اندازی میل سرور 
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 مهارتهای نرم افزاری

  کار با نرم افزار هایOffice 

 تور های کار با ادیDreamweaver, Sublime, NetBeans, Eclips 

 کار با فتوشاپ 

  :کار با نرم افزار های مدیریت پروژه ی آنالین مانندTrello  وTaskulu 

 

 آشنایی با زبانهای خارجی

  متوسط -انگلیسی 

 

 سایر مهارتها

 کار تیمی 

  کار روی اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوای مختلفphp  :مانندRoundcube, Sharetronix, 

joomla, wordpress, opencart, phpfox,  
 


