
سجاد کیان� مقدم
توسعه دهنده

skm.kiani@gmail.com ٠١۴٨ ٣١٩ ٠٩٩٠ خراسان رضوی، مشهد

 

درباره من

سجاد کیان� مقدم هستم متولد اسفند 1380، دانشجوی علوم کامپیوتر دانش�اه فردوس� مشهد، در دانش�اه با جاوا و مفاهیم

تفکر ال�وریتم�، برنامه نویس� ش� گرا و ساختمان داده آشنا شدم. خارج از دانش�اه جاوا اس�ریپت و ری اکت یاد گرفتم. و چند

ماه با پیاده سازی پروژه های کوچ� سع� م� کردم مهارت های خود را در ری اکت ارتقا دهم. همچنین تجربه کار به صورت

فریلنسر را هم دارم. برای پیشرفت بیشتر مشتاق هستم با نقل م�ان به تهران یا در مشهد یا به صورت دورکاری، به عنوان توسعه

دهنده ری اکت مشغول به کار شوم.

تحصیالت

کارشناس�، علوم کامپیوترمهر ١٣٩٩ تا اکنون

دانش�اه فردوس� مشهد، مشهد

مهارت ها

مهارت های فن�

HTMLبین ٢ و ۴ سال

Bootstrap 5 JavaScript Python Git Java CSSبین ١ و ٢ سال

Redux React Node.jsکمتر از ١ سال

تکنولوژی های مورد عالقه برای کار
Bootstrap 5 React Java Python JavaScript

گواه� ها

تصویر گواه�اعتبار از بهمن ١۴٠٠ تا اکنون  (React) جامپ فرانت اند با ری اکت

Quera College

Front-end Ajax CSS jQuery HTML JavaScript

جامپ فرانت اند با ری اکت (React) با بلد بودن پایه های HTML/CSS/JS، به ی�

توسعه دهنده ی React تبدیل شوید!
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پروژه های متن باز

chatchat app powered by React & Web Socket

CSS HTML JavaScript

بهمن ١۴٠٠ تا بهمن ١۴٠٠

bookmarkerbookmark powered by React

CSS HTML JavaScript

بهمن ١۴٠٠ تا بهمن ١۴٠٠

fum-scheduleschedule Ferdowsi university of mashhad (computer science) powered

by React

CSS HTML JavaScript

بهمن ١۴٠٠ تا بهمن ١۴٠٠

Card-Memory-

Game

card memory game powered by react

CSS HTML JavaScript

بهمن ١۴٠٠ تا بهمن ١۴٠٠

book-readeronline book reader powered by gatsby

CSS JavaScript

دی ١۴٠٠ تا دی ١۴٠٠

OrderBooksimple orderBook powered by React

CSS HTML JavaScript

دی ١۴٠٠ تا دی ١۴٠٠

Portfolioportfolio management powered by django

HTML Python

مرداد ١۴٠٠ تا دی ١۴٠٠

CirclesGamejavafx app Game

Java

خرداد ١۴٠٠ تا دی ١۴٠٠

زبان

زبان مادریفارس�

توانمند برای کارانگلیس�

به روزرسان�: ١۴ اسفند ١۴٠٠
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