
منکیم و یعس  اما  .مشابن  دلب  مدوخ  هفرح  رد  ار  میهافم  زا  یرایسب  دیاش 

رد زیچ  همه  هب  .مزومایب  ندرک  راک  نیح  رد  ار  رتشیب  میهافم  مراد  تسود 

دای رتشیب  مراد  یعس  مدنم و  هقالع  یعونصم  شوه  رتویپماک و  هزوح ی 

.مریگب

رازفا مرن  هدنهد  هعسوت 

گربراهچ کینورتکلا  تراجت 

نادمه

رویرهش ۱۳۹۶ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

پراش یس  سیردت 

ریالم هاگشناد 

ریالم نادمه ،

تشهبیدرا ۱۳۹۸ نمهب ۱۳۹۷  -

رتویپماک یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

زکیتابر یعونصم و  شوه  شیارگ :

یتلود نادمه  انیس  یلعوب  هاگشناد : / هسسوم

نادمه

لاس ۱۳۹۹ یدورو 

رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

رازفا مرن  شیارگ :

یتلود ریالم  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

ریالم نادمه ،

۱۳۹۸ - ۱۳۹۴

۱۵.۵۱ لدعم : 

زا روشک  برغ   ACM یسیون همانرب  تاقباسم  رد  تکرش  یهاوگ 

نادمه یلعوب  هاگشناد 

زا  UIAI 2018 یعونصم شوه  تاقباسم  رد  تکرش  یهاوگ 

ناهفصا هاگشناد 

زا  Chillin Wars یعونصم شوه  تاقباسم  رد  تکرش  یهاوگ 

تعنص ملع و  هاگشناد 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا

morteza.bahrami1997

morteza_bahrami1997

یواک هداد  زا  هدافتسا  اب  ییوراد  تالخادت  فشک 

یمارهب mortezabahrami2012@yahoo.com یضترم 

(+۹۸)۹۱۸۶۷۶۸۰۶۳ 

mortezabahrami.ir 
رازفا مرن  هدنهد  هعسوت 

۱۳۷۶/۵/۱۶ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

لومشم  : یزابرس تیعضو 

پراش یس  نابز  هب  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  یحارط 

icdl ●

پاشوتف اب  یحارط  ●

روتیرتسلیا اب  یحارط  ●

پراش یس  یسیون  همانرب  ●

نوتیاپ سیون  همانرب  ●

بلتم یسیون  همانرب  ●

سرپدرو اب  تیاس  یحارط  ●

html/css ●

هژورپ تیریدم  لوصا  ●

پراش یس  شزومآ  ●

















هموزر هصالخ 

یلغش قباوس 

یلیصحت قباوس 

تاراختفا

اه تراهم 

نابز

یعامتجا هکبش 

تاقیقحت

https://instagram.com/morteza.bahrami1997
https://t.me/morteza_bahrami1997


شوه کیتابر و  یللملا  نیب  تاقباسم  رد  تکرش  یهاوگ 

یتعنص هاگشناد  زا   AUTCUP 2019 ناریا دازآ  پاکاریف  یعونصم 

ریبکریما

یسراف تاب  تچ  دیلوت  یروشک  تاقباسم  زا  مود  ماقم  بسک 

یتشهب هاگشناد 

هاگشناد لاتیجید  یاه  درواتسد  هاگشیامن  زا  مود  ماقم  بسک 

ریالم

رترب یاه  هدیا  رهش  هقباسم  زا  مود  ماقم  بسک 

کاتدهش تیاس  بو  یحارط  یزادرپ و  هدیا 

دادرم ۱۳۹۸

کینورتکلا تراجت  هزوح  رد  یپاتراتسا 

www.shahdtak.ir طبترم :  کنیل 

حرط یشک  هعرق  همانرب ی  یزاس  هدایپ  یحارط و 

313

دادرخ ۱۳۹۶

 اه هژورپ 

http://www.shahdtak.ir/

