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Shahriyargol i .i r 

، - دهشم یوضر ، ناسارخ   

۔متسه صصخت  هقباس  لاس  اب 4  هزیگنا  اب  یدرف 

solidity سیون همانرب  بو و  سیون  همانرب  نم 

هعومجم کی  نیمدا  مناوت  یم  یتح  متسه و 

نیدنچ مهد و  خساپ  ناربراک  تالاوس  هب  مشاب و 

یربتعم گرزب و  یاه  تیاس  رد  هنیمز  نیا  رد  لاس 

۔مدرک تمدخ  تسا  هدش  رکذ  ما  هموزر  رد  هک 

گنژرا هاگشناد   : هسسوم

یلگ رایرهش 

بو حارط  مجرتم و  نابیتشپ و 

۱۳۸۱/۳/۱۹ : دلوتم

درجم  : لهأت تیعضو 

لومشم  : یزابرس تیعضو 

تیاس نابیتشپ  نیمدا و 

سرپدرو نابیتشپ  حارط و 

یتنرتنیا تیاس  تخاس  یحارط و 

whmcs

html/css

نکوت لاتیجید و  زرا  یسیون  همانرب 

BingX

دهشم یوضر ، ناسارخ 

اهدرواتسد فیاظو و 

هموزر هصالخ 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

سرماکوو سرپدرو و  بو  یحارط 

دنفسا ۱۳۹۹

نابز

یسراف

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

یسیلگنا

ندناوخ یراتفگتراهم  نتشونتراهم  یرادینشتراهم  تراهم 

اه تراهم 

یلغش قباوس 

نابیتشپ تیریدم 

دادرم ۱۴۰۱ زا  یراکمه  زاغآ 

نابیتشپ تیریدم 

همجرت

اوتحم تیریدم 

گنیتکرام

100%100%100%100%

100%60%100%80%



Customer Support Manager

BingX.com طبترم :  کنیل 

یرهم اسراپ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

یحارط روتنملا  سرپدرو و  اب  تیاسبو  نیا 

دش

Gamekey98.ir طبترم :  کنیل 

یلگ رایرهش   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

متسیس اب  تساه  ناریا  تیاسبو  یحارط 

whmcs

Iranhost4u.ir طبترم :  کنیل 

یلگ رایرهش   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

هدش و یحارط   HTML اب تیاسبو  نیا 

تسا انورک  یا  هظحل   api یاراد

Vip-salamat.ir طبترم :  کنیل 

یلگ رایرهش   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

یصخش تروصب  هک  هدنب  تیاسبو 

هناقالخ ویسناپسیر و  رایسب  مدرک  یحارط 

دایب نوتشوخ  مراودیما  هک  هدش  یحارط 

Shahriyargoli.ir طبترم :  کنیل 

یلگ رایرهش   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

یزاس یصخش  روتنملا و  اب  تیاسبو  نیا 

هدش یحارط 

Kanaleweb.ir طبترم :  کنیل 
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اه هژورپ 

BingX

دادرم ۱۴۰۱

گنیمیگ تامدخ  شورف  تیاس  یحارط 

رذآ ۱۳۹۹

تساه ناریا  تیاسبو 

ید ۱۳۹۸

هژیو تمالس  تیاسبو 

دنفسا ۱۳۹۸

یا هموزر  یصخش و  تیاسبو 

نمهب ۱۳۹۹

بو لاناک  تیاسبو 

دنفسا ۱۴۰۰

یعامتجا هکبش 

تاراختفا

شزومآ رد  یوضر  ناسارخ  ناتسا  رد  تیاسبو  نیرتهب 

ناتسریبد شرورپ و  و 

نیدرورف ۱۳۹۶

http://bingx.com/
http://gamekey98.ir/
http://iranhost4u.ir/
http://vip-salamat.ir/
http://shahriyargoli.ir/
http://kanaleweb.ir/
https://t.me/Mester_shahriyar
https://instagram.com/Mester_shahriyar

