
 

  حسین بوربورشیرازی 

  طراح وب سایت

 09191396208 :  موبایل sthn21.21@gmail.com : ایمیل

 پیشوا :  شهر 02136731423:  تلفن

 21/10/1373:  متولد مجرد:   تأهل  وضعیت

 www.it-fs.ir :   سایت وب معاف :   سربازی وضعیت

 من درباره 

وب سایت رسمی از جمله وب سایت فروش فایل   10جومالیی و وردپرسی، آشنا با فتوشاپ، تولید محتوا و... ، خالق بیش از طراح وب سایت های 

 استودیو آما

 تحصیلی  سوابق

 اطالعات   فناوری    کارشناسی •

 اطالعات  فناوری مهندسی

 جامع علمی کاربردی  دانشگاه: دانشگاه/موسسه 

1392-1396 

 شغلی  سوابق

• fron-end developer 

 ارس موسس گروه آی تی ف •

 سطح متوسطه پسرانه مدرس مدرسه   •

 روزنامه سراسری قدس  •

 قدس :    دفتر روزنامه

 ۱۳۹۵  خرداد:    از  همکاری  آغاز

 ها  مهارت

 جومال   ☑

 سئو ☑

 سخنوری   و  بیان  فن  ☑ 

 

 س وردپر   ☑

                                                          فوتوشاپ  ☑

 تولید محتوا   ☑

☑ Bootstrap 

☑  Html 

☑ Css 

☑  Cpanel 
☑ Js 
 غیره و  ☑

 آشنایی با 

Network+ 
 و... 



 ها  گواهینامه و ها دوره 

 طراحی وب سایت  •

 دانش پژوه وارنا :    موسسه

 1394:  تاریخ

 2طراحی وب سایت •

   دانش پژوه وارنا:    موسسه

 1394:  تاریخ

 طراحی وب سایت پیشرفته  •

 دانش پژوه وارنا :    موسسه

 1395:  تاریخ

• Html.bootstrap.css.js.lass & sass 
 مجتمع فنی تهران 

 1400:  تاریخ

• Seo 
 آکادمی برتر 

 1401:  تاریخ

 
 

 ها  پروژه 

 وب سایت فروش آموزش استودیو آما   سازی   پیاده  و  طراحی •

 مهندس مجتبی غالمشاهی موسس استودیو آما :    کننده  درخواست/    کارفرما

 1399:    تاریخ

 وب سایت شرکت استیل پویا   سازی   پیاده  و  طراحی •

 کیانوش آقارضایی  آقای:    کننده  درخواست/    کارفرما

 1399:    تاریخ

 پارس آجیلوب سایت    سازی   پیاده  و  طراحی •

   آقای ابولفضل کارخانه یوسفی:    کننده  درخواست/    کارفرما

 1401:    تاریخ

 www.it-fs.irپروژه های بیشتر در :  

 طرح ها 

 ایده وب سایت دارویی که موجب جلوگیری از قاچاق دارو، باال رفتن کیفیت تولید و ... میشد. :    طراح •

 1397:    تاریخ
 

 گردید.طراح : ایده وب سایت فروشگاهی با توجه به موقعیت جغرافیایی جنوب شرق طراحی   •

 1396:    تاریخ

•  

 طراح : پایه گذار و موسس گروه فنی مهندسی آی تی فارس.  •

 1398:    تاریخ

 افتخارات



 نقش فناوری اطالعات در بانکداری الکترونیک    مقاله •

 1395:    تاریخ




