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tabatabaeifard

درف یئابطابط  نیسحدمحم  دیس 

MERN Stack Developer,Official developer of apple and

android(With Python Kivy

Framework),Microsoft,Mikrotik,Cisco&Wireless Certified Network

Administrator

۱۳۸۲/۱/۱ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

یلیصحت تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

یعامتجا هکبش 



لاس 1398 رد  یسیون و  همانرب  لاس 1394  رد  هک  رتویپماک  هزوح  هب   (geek) دنم هقالع  کی 

.تسا یریگدای  لابند  هب  هراومه  دومن و  زاغآ  ار  هکبش 



یبرجت مولع  ملپید 

یعافتناریغ یگدنز  ملع و  ناتسریبد  هسردم : / هسسوم

زاریش سراف ،

۱۴۰۰ - ۱۳۹۷

۱۷.۵۹ لدعم : 

(IT) تاعالطا یروانف  یسدنهم  یسانشراک 

یتلود زاریش  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

زاریش سراف ،

لاس ۱۴۰۰ یدورو 



تیاسبو حارط  تاعالطا و  یروانف  ریدم 

مج یکشزپ  نادند  یکشزپ و  تازیهجت  تکرش 

زاریش سراف ،

رویرهش ۱۴۰۱ رذآ ۱۳۹۹  -

اهدرواتسد فیاظو و 

یشزومآ تیاس  بو  یحارط 

سراف فانصا  قاتا  نامزاس 

زاریش سراف ،

نمهب ۱۴۰۱ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

تیاس ینابیتشپ 

سراف فانصا  قاتا  نامزاس 

زاریش سراف ،

نمهب ۱۴۰۱ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

هموزر هصالخ 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

سرپدرو اب  تیاسبو  یحارط 

هعومجم یروانف  تیریدم 

تیاسبو یحارط 

تاناحتما متسیس  یحارط 

یزاجم سالک  متسیس  یحارط 

هدش یحارط  نومزآ  یزاجم و  سالک  متسیس  یرازفا  مرن  ینابیتشپ 

mailto:motabatabaeifard@gmail.com
http://mtabatabaeifard.ir/
https://linkedin.com/in/mohammad-hossein-tabatabaei-fard-9835201b3
https://instagram.com/mohammadhossein.tabatabaei
https://github.com/mtabatabaeifard
https://www.youtube.com/@mohammadhosseintabatabaei4873
http://twitter.com/tabatabaeifard




ندناوخ طلسمتراهم 

نتشون هتفرشیپتراهم 

یراتفگ طلسمتراهم 

یرادینش طلسمتراهم 

یسراف

ندناوخ هتفرشیپتراهم 

نتشون یبسنتراهم  ییانشآ 

یراتفگ طسوتمتراهم 

یرادینش طسوتمتراهم 

یسیلگنا



سرپدرو اب  تیاس  یحارط 

Frontend یسیون رازفا figmaهمانرب  مرن 

Python یسیون همانرب  نابز 

Python kivy framework

Python Django framework

Python flask frameworkSQLite هداد هاگیاپ 

Linux سکونیل لماع  متسیس 

زودنیو لماع  متسیس 

Microsoft Windows ServerCisco IOS

CCNA وکسیسMCSA تفاسورکیام

cwna(certified wireless network administrator)

MTCNA کیتورکیم

نابز

( دعب هحفص  رد  همادا  ) اه تراهم 

(react) دنا تنارف  سیون  همانرب 

زاریش هاگشناد  سالپ  موتناوک  هدنهد  باتش 

زاریش سراف ،

نیدرورف ۱۴۰۱ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 



رتویپماک مولع  ینابم 

(cs50x) اکیرما دراوراه  هاگشناد   : هسسوم

ید ۱۴۰۰

https://cs50.harvard.edu/certificates/e9d09ebd-0ed0-4c1e-9589-e21c2a8c2961 طبترم :  کنیل 

یسیون همانرب  ینابم 

زاریش دیون  نارگابید   : هسسوم

رویرهش ۱۳۹۴

https://afra.navidedu.com/Site/Login.aspx طبترم :  کنیل 

html5&css3 اب تیاسبو  یحارط 

زاریش دیون  نارگابید   : هسسوم

رویرهش ۱۳۹۵

https://afra.navidedu.com/Site/Login.aspx طبترم :  کنیل 

تینما هکبش و  میهافم 

زاریش دیون  نارگابید   : هسسوم

رویرهش ۱۳۹۸

https://afra.navidedu.com/Site/Login.aspx طبترم :  کنیل 

Microsoft MD-100

( یسررب تسد  رد  مولع ( ترازو   : هسسوم

دنفسا ۱۳۹۸

Microsoft Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016:

exam70-740

( یسررب تسد  رد  مولع ( ترازو   : هسسوم

تشهبیدرا ۱۳۹۹

Microsoft Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016:

exam70-741

( یسررب تسد  رد  مولع ( ترازو   : هسسوم

ریت ۱۳۹۹

Microsoft Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016:

exam70-742

( یسررب تسد  رد  مولع ( ترازو   : هسسوم

رویرهش ۱۳۹۹

دنا هدیسرن  چنال  هلحرم  هب  هک  ییاه  پاتراتسا  اب  یراکمه 

React.js&MaterialUI

html5

css3

javascript

CTO ناونع هب  یراکمه 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

https://cs50.harvard.edu/certificates/e9d09ebd-0ed0-4c1e-9589-e21c2a8c2961
https://afra.navidedu.com/Site/Login.aspx
https://afra.navidedu.com/Site/Login.aspx
https://afra.navidedu.com/Site/Login.aspx


MikroTik تازیهجت یدنب  رکیپ 

Mikrotik RouterOSJavaScript

Hypertext markup language HTML

Cascading style sheets CSSsass

ReactJS کرومیرف

moodle اب  LMS متسیس Node.jsیحارط 

express.jsMongoDB هداد هاگیاپ 

material UIBootstraptailwind css

ینامزاس یاه  هکبش  ینابیتشپ  روما Help Desk و 

رازفا مرن  هکبش و  نابیتشپ 

تیاس نابیتشپ  اهرورسنیمدا و  ینابیتشپ 

یبودا اب  یزاجم  سالک  رورس  یزادنا  هار  یحارط و 

تکناک

big اب یزاجم  سالک  رورس  یزادنا  هار  یحارط و 

blue button

jitsi اب یزاجم  سالک  رورس  یزادنا  هار  یحارط و 

ییانشآ دح  رد   php & mysqlRest API

React HooksState Management in React

deploy services with docker in linux

deploying services on microsoft windows server

Agile/Scrum Task Management with Jiragit

GitHub

یتامدقم  PYTHON- اب يسيون  همانرب 

زاریش دیون  نارگابید   : هسسوم

رویرهش ۱۳۹۹

https://afra.navidedu.com/Site/Login.aspx طبترم :  کنیل 

یدربراك  CCNA

( یسررب تسد  رد  مولع ( ترازو   : هسسوم

نابآ ۱۳۹۹

MTCNA-MikroTik Certified Network Associate

( یسررب تسد  رد  مولع ( ترازو   : هسسوم

ید ۱۳۹۹

یدربراك  CWNA

( یسررب تسد  رد  مولع ( ترازو   : هسسوم

دنفسا ۱۳۹۹

یدربراك  Virtualization

( یسررب تسد  رد  مولع ( ترازو   : هسسوم

دادرخ ۱۴۰۰

MERN Stack یسیون همانرب 

زاریش هاگشناد   : هسسوم

دنفسا ۱۴۰۱

نوتیاپ یسیون  همانرب 

udemy : هسسوم

رذآ ۱۴۰۰

ude.my/UC-4b291a6b-36e2-4d93-9c18-82b06b616ca0 طبترم :  کنیل 

CSS, Bootstrap ,JavaScript, PHP And Python Full-Stack Course

udemy : هسسوم

ید ۱۴۰۱

ude.my/UC-9ab88cc8-513a-4e26-9d87-093f33622ceb طبترم :  کنیل 

نوتیاپ django کرومیرف اب  دنا  کب  یسیون  همانرب 

وسنیسوت  : هسسوم



یژولونکت شلک و  تیاسبو 

یژولونکت شلک و   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

۱۳۹۵

clash-technology.ir طبترم :  کنیل 

یژولونکت شلک و  زنلک  فآ  شلک  تابر  یزاس  یسراف  نیازید و  یر 

یژولونکت شلک و   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

۱۳۹۵

with autoit v3

clash-technology.ir طبترم :  کنیل 

یژولونکت شلک و  تیاس  یاه  تنمونروت  دیوردنا  نشیکیلپا 

یژولونکت شلک و   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

۱۳۹۶

clash-technology.ir طبترم :  کنیل 

اه هژورپ 

https://afra.navidedu.com/Site/Login.aspx
http://ude.my/UC-4b291a6b-36e2-4d93-9c18-82b06b616ca0
http://ude.my/UC-9ab88cc8-513a-4e26-9d87-093f33622ceb
http://clash-technology.ir/
http://clash-technology.ir/
http://clash-technology.ir/


ناریا ناب  نادند  تیاسبو 

مج یکشزپ  نادند  یکشزپ و  تازیهجت  تکرش   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

رذآ ۱۳۹۹

dandanbaniran.com طبترم :  کنیل 

یمیش یمداکآ  تیاسبو 

یحلاص دمحم   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

رویرهش ۱۴۰۰

https://chemistryacademy.ir طبترم :  کنیل 

شیک یتلود  هنومن  ناتسریبد  یزاجم  سالک  هناماس 

ناتسریبد ریدم  یتعیرش ،  یاقآ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

ریت ۱۳۹۹

زاریش نامژپ  ناتسریبد  تکناک  یبودا  یزاجم  سالک  هناماس 

دنمهرف نامرآ  سدنهم   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

ید ۱۳۹۹

نوتیاپ رد   kivy کرومیرف اب  یکیفارگ  باسح  نیشام  پا  یحارط 

دنفسا ۱۳۹۹

https://github.com/mtabatabaeifard/kivy-calculator طبترم :  کنیل 

هداداکیار تیاسبو 

هداداکیار  : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

دادرخ ۱۴۰۰

raykadata.ir طبترم :  کنیل 

زاورپ تیریدم  تیاس  دنا  کب  یحارط 

۱۴۰۰

with Python Django Framework

https://github.com/mtabatabaeifard/airline-django طبترم :  کنیل 

ReactJS کرومیرف اب  کیزوم  پا  زاب  نتم  هژورپ 

۱۴۰۱

with react framework and material UI/I worked as CTO /Team project with 9 other

developers

https://github.com/mtabatabaeifard/react-musium طبترم :  کنیل 

زاریش هاگشناد  یزاجم  یاه  سالک  نیالفآ  لیاف  دولناد  هناماس  یحارط 

۱۴۰۱

/https://mtabatabaeifard.github.io/shirazu-offline-downloader طبترم :  کنیل 

html/css/javascript اب یهاگشورف  تیاسبو  یحارط 

۱۴۰۱

with Html5/CSS3/Vanilla JS & Bootstrap

https://github.com/mtabatabaeifard/purejs-shop طبترم :  کنیل 

html/css/javascript اب ریلپ  کیزوم  تیاس  یحارط 

۱۴۰۱

with Html5/CSS3/Vanilla JS

https://github.com/mtabatabaeifard/purejs-music-player طبترم :  کنیل 

سراف فانصا  قاتا  نامزاس   LMS یزاجم و یاه  سالک  هناماس 

سراف فانصا  قاتا  نامزاس   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

نمهب ۱۴۰۱

زاریش متسیس  نازاسدنمشوه  تکرش  اب  یراکمه  لدوم /  نتاب و  ولب  گیب  رب  ینتبم 

http://dandanbaniran.com/
https://chemistryacademy.ir/
https://github.com/mtabatabaeifard/kivy-calculator
http://raykadata.ir/
https://github.com/mtabatabaeifard/airline-django
https://github.com/mtabatabaeifard/react-musium
https://mtabatabaeifard.github.io/shirazu-offline-downloader/
https://github.com/mtabatabaeifard/purejs-shop
https://github.com/mtabatabaeifard/purejs-music-player




یسیون همانرب  ینابم  یشزومآ  هرود 

نیالنآ

لاس ۱۳۹۹

lms.mtabatabaeifard.ir طبترم :  کنیل 

یسیون همانرب  ینابم 

ناسیون همانرب  یارب  10 زودنیو یشزومآ  هرود 

نیالنآ

۱۳۹۹

lms.mtabatabaeifard.ir طبترم :  کنیل 

تهج زودنیو  یاه  تپسناک  اب  ییانشآ  یزادنا و  هار  بصن و  لماش   10 زودنیو یشزومآ  هرود  یرازگرب 

تفاسورکیام یاه  لصفرس  قبط  ...و  یرتسجیر  دننام  ناسیون  همانرب 

یتامدقم نوتیاپ  یسیون  همانرب  یشزومآ  هرود 

نیالنآ

نیدرورف ۱۴۰۰ دنفسا ۱۳۹۹ و 

lms.mtabatabaeifard.ir طبترم :  کنیل 

نوتیاپ اب  یسیون  همانرب  رتویپماک و  ینابم 

زاریش هاگشناد 

زییاپ ۱۴۰۱

/https://quera.org/course/12114 طبترم :  کنیل 

TA ناونع هب  یراکمه 



Team Working

mentoring

Team management



رتویپماک هتشر  رد  ایاپ  یملع  گیل  رد  سراف  ناتسا  مود  ماقم 

تشهبیدرا ۱۳۹۸

سیردت قباوس 

مرن یاه  تراهم 

تاراختفا

http://lms.mtabatabaeifard.ir/
http://lms.mtabatabaeifard.ir/
http://lms.mtabatabaeifard.ir/
https://quera.org/course/12114/

