
 

   mjavadkhalili74@gmail.com 

09377670851   

   02144131540   

  http://cv.javadkhalili.ir  

 طرشت ، بلوارصالحی تهران،    

 مهارت ها 

90 %    html/css 

90 %    angular8 

80 %    c# programming  
language 

80 %    microsoft sql server 

80 %    javascript es6 , es8 

80 %   .net core 

80 %    microsoft .net framework 

60 %   angularjs 

60 %    design patterns 

 ( seoمباحث سئو )    % 40

80 %    restful api 

60 %    xml soap 

80 %    dependency injectioon 

80 %    oop 

80 %    relational database 

80 %   store procedure sql  
server 

40 %   ssr with universal 

 

 محمد جواد خلیلی 

Full Stack Developer 

 
 

   ۹/۷/۱۳۷۴متولد: 

 وضعیت تأهل: متأهل 

 وضعیت سربازی: پایان خدمت

 

-frontبا عرض سالم و ادب و احترام ، بنده برنامه نویس تحت وب دارای سابقه فعالیت در حوزه برنامه نویسی 
end  وback-end  و همچنین در سمت کاریfull-stack  چند پروژه درون سازمانی  می باشم ، افتخار حضور در

 .،یک پروژه استارتاپی و چند پروژه دولتی را در کارنامه دارم

برخی از سامانه های کار شده توسط بنده بصورت درون سازمانی می باشند و امکان ارائه آن بصورت آنالین وجود  
 رات مشاهده فرمایید. ندارد لذا می توانید جهت آشنایی ، ویدیو های آن ها را از طریق لینک زیر در آپا

https://www.aparat.com/javad_programmer 

 سوابق تحصیلی     

 کارشناسی  مهندسی کامپیوتر 

 نرم افزار :گرایش 

 آزاد  -آزاد کاشان  :موسسه/دانشگاه 

  ۱۳۹۳ -  ۱۳۹۷ 

 سوابق کاری     

Front-end web developer 

 داده پردازی فرزانگان ساعی :شرکت

     ۱۳۹۴شهریور    - ۱۳۹۴مهر 

 وظایف و دستاوردها  

 کار بر روی سامانه درآمد و واگذاری میدان مرکزی)دولتی(  ■ 
 کار بر روی سامانه میدان مرکزی)دولتی(   ■ 
 برنامه نویس ی سمت کالینت نرم افزار اتوماسیون دبیرخانه ذغال سنگ کرمان   ■ 

Back-end developer 

 ایده گزین تندرستی :شرکت

     ۱۳۹۶بهمن  -  ۱۳۹۵دی 

 وظایف و دستاوردها  

 طراحی دیتابیس و بیزینس  اپلیکیشن سلفیت   ■ 
 مه نویس ی سمت سرور اپلیکیشن سلفیت برنا ■ 

Full-stack web developer 

http://cv.javadkhalili.ir/
https://www.aparat.com/javad_programmer


70 %   identity & jwt 

60 %   selenium 

 

 زبان 

 انگلیسی 

  مهارت خواندن 

  مهارت نوشتن 

  مهارت شنیداری 

  مهارت گفتاری 

 شبکه اجتماعی 

mohammadjavad-khalili 

 

khalilimohammadjavad 

 

mjavadkhalili 

 
 

 موسسه هدایت فرهیختگان جوان:موسسه

     ۱۳۹۸تیر  -  ۱۳۹۷فروردین 

 وظایف و دستاوردها  

 برنامه نویس ی سمت کالینت پروژه بیمیتک   ■ 
 برنامه نویس ی سمت کالینت و بک اند پروژه بیتریوم)ارز دیجیتال(  ■ 

Full-stack web developer 

 داده پردازی فرزانگان ساعی :شرکت

     ۱۳۹۸آغاز همکاری از مهر 

 وظایف و دستاوردها  

 برنامه نویس ی سمت بک اند و کالینت نرم افزار حضور و غیاب معادن شرق کشور)دولتی(   ■ 
 برنامه نویس ی وب سرویس های متصل به دستگاه های حضور و غیاب و تخلیه دستگاه ها)دولتی(  ■ 
 برنامه نویس ی سمت کالینت پروژه بیمه سالمت)دولتی(  ■ 
 (  کار بر روی پروژه میدان مرکزی)دولتی ■ 

Full-stack web developer 

 صنعت میوه کوروش :شرکت

     1400 تیر آغاز همکاری از 

 وظایف و دستاوردها  

 برنامه نویس ی سمت کالینت و بکند باشگاه مشتریان باغ میوه ایرانی  ■ 
 برنامه نویس ی سمت کالینت انبار صنعت میوه کوروش ■ 

Full-stack web developer 

 پرشین سازه :شرکت

     1400تیر آغاز همکاری از 

 وظایف و دستاوردها  

 نویس ی سمت کالینت و بکند وب سایت پرشین سازه برنامه ■

 دوره ها و گواهینامه ها     

web design foundation 

 مجتمع فنی تهران :موسسه

     ۱۳۹۳فروردین 

design methodology vol1 

 مجتمع فنی تهران :موسسه

     ۱۳۹۳تیر  

design methodology vol3 

 مجتمع فنی تهران :موسسه

     ۱۳۹۳شهریور 

  jquery   

 مجتمع فنی تهران :موسسه

     ۱۳۹۳دی 

Dynamic development with asp.net 

 مجتمع فنی تهران :موسسه

     ۱۳۹۴مهر 



 icdl 

 سازمان فنی و حرفه ای :موسسه

     ۱۳۹۱آذر 

 فعالیت ها     

 ویدیو( ) Clean codeبرگزاری دوره آموزشی   

می  robert martinبه قلم  Clean Codeمطالب این دوره از تجربیات بنده و چند تن از همکاران و همچنین کتاب 
 باشد

 :لینک مربوطه 

www.linkedin.com/in/mohammadjavad-khalili-285148124 
 

 ها پروژه     

 پروژه فروشگاه اینترنتی قطرانه   

 ۱۳۹۸خرداد  :تاریخ 

 بیس این پروژه هم اکنون تبدیل به یک ماژول عمومی برای توسعه سریع یک فروشگاه اینترنتی شده است  

 :لینک مربوطه 

https://ghatraneh.ir/ 
 

 پروژه نرم افزار تیتراژ   

 ۱۳۹۸ خرداد  :تاریخ 

تیتراژ یک نرم افزار خدماتی و واسط است که در حوزه هنری)سینما ، تئتاتر و ...( فعالیت می کنید و کار آن رساندن   
 متخصصین به یک دیگر است. 

 ویدیو هایی از نرم افزار را می توانید در آدرس زیر مشاهده فرمایید: 
 

tps://www.aparat.com/javad_programmerht 

 پروژه وب سایت پرشین سازه   

 1400تیر  :تاریخ 

 های در حال ساخت مجموعه پرشین سازه اولین بانک اطالعات ساختمان

https://www.persiansaze.com / 

 زبان افزا پروژه نرم افزار    

 ۱۳۹۸ خرداد  :تاریخ 

زبان افزا یک نرم افزار آموزش زبان انگلیسی می باشد که انواع محتوای آموزشی اعم از ویدیو ، فیلم ، داستان و ...   
و هم اکنون از طریق گوگل پلی قابل  در آن وجود دارد همچنین دارای آزمون های متنوع با امکان ثبت رتبه می باشد

 دریافت است
 لینک مربوطه: 

http://en.zabanafza.com / 

https://ghatraneh.ir/
https://www.aparat.com/javad_programmer
http://en.zabanafza.com/


 


