
علی اصغر رامین
C1184-679 : رفرنس

موبایل: 9128896675- 98+
aa.ramin@outlook.com

خالصه

پروفایل : مرد ، 29 ، مجرد
ملیت: ایران

موقعیت مکانی فعلی : ایران، تهران
برنامه نویس ارشد PHPموقعیت شغلی فعلی :

شرکت خدمات هاستینگ سرور پارسشرکت :
خدمت سربازی : تمام شده

حقوق مورد انتظار : 180000000 ریال ، ماهیانه

تجربه های کاری

شرکت خدماتفروردین 1400 -
هاستینگ سرور پارس

برنامه نویس ارشد PHPایران، تهران

برنامه نویسی PHP بک اند

WHMCS برنامه نویسی و اجرای پالگین های

API طراحی ٬ توسعه و برنامه نویسی

JavaScript برنامه نویسی

مدیر پروژه و برنامهایران، تهرانآرامینفروردین 1390 -
نویس

برنامه نویس وب وایران، تهرانآزادکارفروردین 1388 -
موبایل

فروردین 1392 -
فروردین 1392

نمایشگاه رسانه های
دیجیتال

کارشناس بازاریابیایران، تهران
دیجیتال

فروردین 1393 -
فروردین 1397

کارشناس روابط عمومیایران، تهراندانشگاه پیام نور

فروردین 1390 -
5 ف

کارشناس روابط عمومیایران، تهرانخبرگزاری پانا



فروردین 1395

فروردین 1387 -
فروردین 1395

خبرنگارایران، تهرانباشگاه خبرنگاران جوان

تحصیالت

موسسه آموزش عالی بهار1400 - 1401
-مدیریت/بازرگانی/تجارت - فوق

لیسانس(کارشناسی ارشد)

ایران، تهران

مهندسی نرم افزار1389 - 1394
-مهندسی کامپیوتر/ سخت افزار و نرم افزار -

(BSc / BA) لیسانس

ایران، خراسان رضوی، مشهد

مهارت ها

PHPکارشناس

MySQLکارشناس

REST APIپیشرفته

Redisپیشرفته

VueJSمتوسط

JavaScriptکارشناس

tailwindCssپیشرفته

AlpineJSکارشناس

PRکارشناس

Digital Marketingکارشناس

LPIC1 - LPIC2پیشرفته

Business Intelligenceپیشرفته

Data engineeringپیشرفته

R&Dکارشناس

OOPپیشرفته

Goolge Data Studioپیشرفته



ReactJSمتوسط

MVCکارشناس

JQueryپیشرفته

Gitکارشناس

زبان ها

متوسطانگلیسی

گواهینامه ها

1399Sololearn
SQL

1400Sololearn
PHP

دانشگاه صنعتی شریف1395
Bootstrap

ایران

دانشگاه صنعتی شریف1395
برنامه نویسی آندروید

ایران

1395W3School
JavaScript

ایاالت متحده آمریکا

1395W3School
CSS

ایاالت متحده آمریکا

1395W3School
HTML

ایاالت متحده آمریکا

1395W3School
PHP Programming

ایاالت متحده آمریکا

درباره من

ایده پرداز ، تحلیل گر و دیجیتال مارکتر استارت آپ و برنامه نویس حرفه ای PHP ( سمت
سرور ) و جاوا اسکریپت ( سمت کاربر ) دارای گواهی نامه های معتبر از ایران مانند
دانشگاه صنعتی شریف و آکادمی های معتبر بین المللی مانند W3School در زمینه های



PHP , android , iOS , HTML, CSS , cass , javascript , react , vuejs , bootstrap, and
.... عالقه مند به مدیریت اجرای هوشمند رویه های روابط عمومی و دیجیتال مارکتینگ با

کمک برنامه نویسی و هوش مصنوعی.


