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مجردوضعیت تأهل
آقاجنسیت

معافیت تحصیلیوضعیت خدمت سربازی

اطالعات شغلی
وضعیت
اشتغال

عالقه مند به شغل جدید اما نه
خیلی پیگیر

پروژه اینوع شغل مورد نظر
از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانحقوق موردانتظار

شهرهایی که در آن ها امکان کار دارم
تبریز

شبکه های اجتماعی
 

به روزرسانی: ۸ مهر ۱۴۰۰









حسین آسیابی خوش طلب
توسعه دهنده فول استک، فریلنسر

درباره من

حدود 5 سالی هست که در زمینه فریلنسر، توسعه دهنده فول استک، میزبانی وب، طراحی وب، برنامه

سازی و... به صورت تخصصی فعالیت می کنم و عالقه زیادی به کسب تجربه در زمینه بازاریابی اینترنتی و

تجارت الکترونیک دارم، من خستگی ناپذیر هستم و با انرژی حیرت انگیزی دانش خودم را توسعه می دهم،

سوابق شغلی

آذر ۱۳۹۹ تا اکنون موسس و مدیر
هایجنت - تبریز

مرداد ۱۳۹۸ تا اکنون فریلنسر
راست چین - تبریز

مرداد ۱۳۹۶ تا اکنون موسس و مدیر سایت
های تکنو - تبریز

فروردین ۱۳۹۶ تا اکنون فریلنسینگ
آزاد - تبریز

خرداد ۱۳۹۵ تا اکنون متصدی امور کامپیوتر
کامپیوتری حدیث - تبریز

به عنوان فروشنده در راستچین

Whmcs  phpBB  Boots trap 4  Laravel  CSS  HTML  PHP

Vue.js  API  Laravel  JSON  MySQL  CSS  HTML  PHP

Restapi

توی هر زمینه ای که برنامه نویسی نیاز باشه من فرینلسری میکنم :)

mailto:h.hasyabi@gmail.com
http://khoshtalab.ir/
http://instagram.com/khoshtalab
http://higent.ir/
http://hitechno.ir/


تحصیالت

مهر ۱۴۰۰ تا اکنون مهندسي حرفه اي كامپيوتر نرم افزار
کارشناسی - دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز - تبریز

مهر ۱۳۹۸ تا تیر ۱۴۰۰ 
معدل ۱۷٫۶۰

نرم افزار کامپیوتر
کاردانی - دانشکده فنی حرفه ای شماره ۱ تبریز - تبریز

مهر ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۸ 
معدل ۱۷٫۰۸

شبکه و نرم افزار رایانه
دانش آموز - هنرستان فنی و حرفه ای شهید رجایی - تبریز

دانشجوی برتر و دبیر انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه

مهارت های فنی

WordPress

HTML

PHP

Vuex

Vue.js

سایر مهارت ها 

 CSS   Laravel

تکنولوژی های مورد عالقه برای کار 

Vue.js  API  WordPress  Laravel  Android  PHP  Java  JavaScript

Photoshop  Back-end  UI/UX  Front-end

بین ۴ و ۱۰ سال

بین ۲ و ۴ سال

بین ۲ و ۴ سال

بین ۲ و ۴ سال

بین ۲ و ۴ سال

بین ۲ و ۴ سالبین ۲ و ۴ سال

جوایز و افتخارات

تیر ۱۴۰۰ دبیر انجمن دانشجویی دانشکده فنی تبریز
دانشگاه فنی و حرفه آذربایجان شرقی

اسفند ۱۳۹۹ دانشجوی برتر
دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز

خرداد ۱۳۹۸ هنرجوی برتر
هنرستان فنی شهید رجائی

دبیر انجمن علمی و مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

دانشجوی برتر در مقطع کاردانی در دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز

هنرجوی برتر در رشته کامپیوتر - نرم افزار در هنرستان فنی شهید رجائی

http://tct.ac.ir/
http://tvu.ac.ir/


گواهی ها

اعتبار از شهریور ۱۴۰۰ تا اکنون 
مشاهده تصویر گواهی

دوره وردپرس
دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران

اعتبار از اسفند ۱۳۹۹ تا اکنون 
مشاهده تصویر گواهی

دوره مقدماتی پریمیر
اتحادیه انجمن های علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

اعتبار از اسفند ۱۳۹۹ تا اکنون 
مشاهده تصویر گواهی

دوره مقدماتی فتوشاپ
اتحادیه انجمن های علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

اعتبار از مرداد ۱۳۹۸ تا اکنون +Network دوره
دانشگاه تبریز - مرکز آپا

اعتبار از دی ۱۳۹۷ تا اکنون 
مشاهده تصویر گواهی

آشنایی با اینترنت اشیا
دانشگاه تبریز

WordPress

مهارت های نرم

تیم سازی
مسئولیت پذیری

تفکر کارآفرینی
رهبری

خودآگاهی
شنونده خوب
روابط عمومی
انعطاف پذیری

مدیریت هیجانات
زبان بدن

زبان

ترکی
فارسی

انگلیسی

نمرات مهم

۲۰
برنامه نویسی صفحات وب

کاردانی نرم افزار کامپیوتر، دانشکده فنی حرفه ای شماره ۱ تبریز

۲۰
طراحی صفات وب

کاردانی نرم افزار کامپیوتر، دانشکده فنی حرفه ای شماره ۱ تبریز

https://quera.ir/media/public/certificate/e5f963e2e12f446db75bffeb12210597.png
https://quera.ir/media/public/certificate/fdaaa5fd575543be903e215164ebd4ea.png
https://quera.ir/media/public/certificate/fec9ace73fdc4a1f8ed1d12f932063c2.png
https://quera.ir/media/public/certificate/516df6a17a2c4a68807c51156fe269b4.png


سایر پروژه ها

مرداد ۱۳۹۶ های تکنو

بهمن ۱۳۹۹ آژانس هایجنت

شهریور ۱۴۰۰ آی فالور

خرداد ۱۴۰۰ وبسایت انجمن کامپیوتر دانشکده فنی تبریز

Whmcs  HTML5  WordPress  CSS  PHP

php و در نهایت Html,css اختصاصی و تبدیل آن به ui/ux طراحی

Vuex  Vue.js  Laravel  PHP

UI/UX  Vue.js  Laravel

وبسایت فروش خدمات شبکه های اجتماعی 

VUE و در فرانت اند از کتابخانه JWT و کتابخانه Laravel در این پروژه در بک اند از فریمورک

 JS

همچنین وب اپلیکیشن این پروژه به صورت وب ویو منتشر شده است.

Laravel Mix  Vue.js  Laravel

در این پروژه از الراول به طور کامل استفاده شده است و در برخی از قسمت ها برای سهولت

از ajax و vue استفاده شده است.

https://hitechno.ir/
http://higent.ir/
http://ifollower.me/
https://csea.tct.ac.ir/

