نام و نام خانوادگی  :مرتضی قربانعلی زاده زارع
نام پدر :

صادره از :

شماره

کد ملی :

متولد :

متأهل

شناسنامه :
رمضانعلی

1250229243

کاشان

1371/01/07

1250229243

آدرس محل سکونت:

پست الکترونيک:

کاشان-بلوار امام رضا ،روبروی کاشان مال

gho.morteza@gmail.com

تلفن (همراه و ثابت):
031-55420947
09134307521

سوابق تحصيلی
دیپلم

1388

دبيرستان محمودیه

رشته ریاضی و فيزیک

فوق دتپلم

1391

لکام نور مراز آران و بکدگل

رشته مهندسی فناور اطالعات()IT

اارشناسی

1394

لکام نور مراز آران و بکدگل

رشته مهندسی فناور اطالعات()IT

پيشينه شغلی
 .1شرکت کاسپين وب طراح و توسعه دهنده ارشد رابط اطاربر وب سطات و اللکیکنطه هطا هکدرتطد  .تطارت شطروع بطه اطار
 ،1391/04/01آدرس ااشان -بلوار دانش ،ساختمان مراز بکمه اارآفرته ،طدقه دوم ،واحد 2
 .2شرکت سيب آبی ایرانيان توسعه دهنده ارشد راب ااربر وب سات و اللکیکنه PWA
 .3شرکت پرامون (زرسام هنر) توسعه دهنده ارشد راب ااربر وب سات  ،اللکیکنه ها تح وب و اللکیکنه  – PWAدرحطا
توسعه نرم افزار سازمانی شرا لرامون

نمونه کارهای پياده سازی شده – Front-End
عنوان پروژه

ردیف

آدرس

1

نماتنگاه مدل وتچکتار

2

ااتالوگ دتجکتا مدل وتچکتار

3

جننواره استانی حرا

4

سات شخصی محمد مهد زاده

5

وب سات رسمی بخندار ااشان

bmkashan.ir

6

اکان لاک

kianpak.com

7

وبسات شخصی حامد رضازاده

rezazadeh.co

8

جننواره سکاه و سپکد

9

شرا طراحی وب ااسپکه

10

وب سات شخصی داتر مصطفی قداتی

ghobaee.ir

11

وب سات شخصی داتر مجکد رضازاده

dr-rezazade.ir

12

آژانس گرافکیی طراحان فرهنگی

13

سامانه جانماتی مرااز مناوره و امور رواننناختی سراسر انور

kaspianweb.com/IranMap

14

وبسات هماتش نقطع شروع

http://btckashan.ir/conf1

15

وب سات رسمی سازمان لکنگکر از اتدز اتران – نسخه – 3
طراحی واانش گرا – برگزتده در جننواره وب اتران 1393

16

وب سات رسمی سازمان لکنگکر از اتدز اتران – نسخه – 4
طراحی واانش گرا – برگزتده در جننواره وب اتران 1395

vichitar.com
-------------ipnuharekat.ir
maraghi.com

siahosepid.com
Kaspianweb.com

iacd.ir

---------aids.ir

17

سامانه آموزشی مجاز لکنگکر از اتدز – نسخه او

18

سامانه آموزشی مجاز ) (LMSلکنگکر از اتدز  -نسخه دوم

19

گالر طال جهان آراتی

jahanaraei.com

20

شرا آگاه ن اامکاران

www.agahnet.com

21

موسسه آموزش عالی سکنا

22

گالب و عرقکات گکاهی گلمهر

23

نکازمند ها و تدلکغات آلور

24

شرا لااکان اوتر

25

اتحادته فرش ماشکنی اتران

26

لکش طرح

---------lms-kaspianweb.ir

sina.ac.ir
golmehr.com
alver.com
pakianco.ir
mmcu.ir
pishtarh.com

27

آموزش آسان z

28

جننواره سراسر تئاتر مهر

mehrfestival.ir

29

تصوتر روئکا قدتمی

trgcinema.com

30

در و لنجره اتمن

31

بانک جامع امالک انور

32

فروشگاه موباتل و لوازم جاندی دتجی راس

33

فروشگاه عکنک آ ااال

34

فوالد اکان

35

شرا فرش محتنم ااشان

36

ااتالوگ دتجکتا شرا فرش محتنم ااشان

------------------

37

شرا فرش آساتش

conf.btckashan.ir

38

شرا فرش لارس مرتنوس  -فرش وزرا

conf.btckashan.ir

39

شرا تولکد انندگان فرش ماشکنی آران و بکدگل

40

هماتش عطر نعنا تازه

41

شرا تولکد انندگان فرش ماشکنی آران و بکدگل

42

لورتا حوزه مدترت شرقی سازمان ملل متحد

43

شرا تولکد ااوه اوتر

44

لورتا نماتنگاه ها و هماتش ها سالیو

45

هماتش فرص ها و چالش ها فضا مجاز

46

سمکنار بازارتابی صادراتی با محورت فرش ماشکنی

47

اجتماع درمان مدار اتران

48

انسرت علکرضا قربانی در ااشان

49

خانواده بزرگ سالیو

50

شرا نگکه دارو

51

شرا تعاونی تذرو لروران ااشان

52

سمکنار بزرگ نقنه گنج

53

همگام سکستم ااشان

54

هماتش تحلکل فرص ها سرماته گذار در سا 94

55

فروشگاه اترما

56

صناتع فرش عظکم زاده

57

زائرسرا حضرت ولی عصر (عج)

zelearn.ir

ement.ir
iranamlak.co
digirex.ir
eyekala.ir
kiansteel.ir
mohtashamcarpet.com

http://mc-mc.ir
http://kashanseminar.ir
http://mc-mc.ir
emrc-tgf.org
http://kaveh-kavir.com
-------------------http://conf.bonyadpishgiri.ir
http://conf.btckashan.ir
http://tc-iran.ir
http://kaspianweb.com/concert
http://family.sapco.ir
http://neginpharma.ir/fa/
http://tpkfarm.com/Fa
http://kashanseminar.ir/
http://hamgamsystem.com/
http://hamgamsystem.com
http://airmall.ir
http://azimzadecarpet.ir
http://valiasr.co

http://kashanfarhangi.ir

سازمان فرهنگی ورزشی شهرستان ااشان

58

لکاده ساز وب سات صلح

59

vuejs + nuxt لکاده ساز وب سات شرا لرامون با

60

https://www.solh.ir
https://peramoon.com

: از قبيلAngularJs ( پياده سازی شده باSPA)همچنين طراحی و پياده سازی نرم افزار تحت وب
مدیریت جلسات ساپکو – ایران خودرو
نرم افزار فروش محصوالت شرکت فرش آسایش
 مراکز مشاوره کشورCRM
)  شرکت پرامون (در دس لکاده سازERP

 نظکرFront-End  دارا مهارت ها تخصصی در حوزهo
















HTML , HTML5
Pug/Jade
CSS , CSS3
CSS Preprocessor: LESS, SASS, Compass SCSS
Responsive Design, Bootstraping
Task Runner: Gulp & Graunt
JavaScript
Typecript
jQuery
AngularJs
Angular
Vuejs
Nuxtjs
PWA App with Angular or vuejs

جوایز کسب شده
.1
.2
.3
.4

اسب رتده برتر در بکه داننجوتان ورود  89در دومکه مسابقه برنامه نوتسی داننجوتی  ACMدر داننگاه لکام نور آران و بکدگل
اسب رتده دبکر برتر استان اصفهان در چهارمکه جننواره استانی حرا
دبکر انجمه علمی داننجوتی برتر استان اصفهان در چهارمکه جننواره استانی حرا
دبکر انجمه علمی داننجوتی شاتسته تقدتر در بخش فعالک ها آموزشی استان اصفهان در چهارمکه جننواره استانی حرا

فعاليت های فوق برنامه در دوران دانشجویی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عضو و همچنکه دبکر انجمه علمی داننجوتی رشته مهندسی فناور اطالعات()IT
دبکر برگزتده استان اصفهان در بخش دبکران انجمه ها علمی داننجوتی – سا 92
دبکر ،انجمه برگزتده استان اصفهان در بخش انجمه ها علمی داننجوتی – سا 92
دبکر ،انجمه شاتسته تقدتر(رتده دوم) استان اصفهان در بخش فعالک ها آموزشی – سا 92
عضو امکته حمات و نظارت بر انجمه ها عملی داننجوتی داننگاه لکام نور آران و بکدگل – سا 92
دبکر ،انجمه برگزتده در بخش حامکان انجمه ها علمی داننجوتی استان اصفهان در سا 93
عضو فعا در بسکج محلی به عنوان فرهنگی تیی از گروه ها لاتگاه و همچنکه معاون عملکات لاتگاه بسکج

عضویت در سمينارها و جلسات آموزشی
 .1شرا در نخستکه سمکنار تخصصی هک و امنک اطالعات در سا 1389
 .2شرا در سمکنار آموزشی فناور اطالعات برا مدتران در سا 1389
 .3شرا در اارگاه ها آموزشی  90دقکقه ا انجمه علمی داننجوتی رشته مهندسی فناور اطالعات( )ITداننگاه لکام نور آران و
بکدگل به عنوان داننجو و همچنکه مدرس  5اارگاه آموزشی
تدریس و کالس های خصوصی
 .1برگزار سه دوره تخصصی آموزش طراحی و توسعه وب سات
 .2برگزار دوره آموزشی  vuejsدر آموزشگاه ادنوتس در ااشان
 .3برگزار دوره آموزشی ساخ تک وب سات با  bootsrapدر آموزشگاه ادنوتس در ااشان

