
اطالعات تماس
تهران، تهران

۰۹۳۷ ۴۸۴ ۵۱۲۶
hootanht2017@gmail.com

اطالعات فردی
۲۳سن

مجردوضعیت تأهل
آقاجنسیت

معافیت تحصیلیوضعیت خدمت سربازی

اطالعات شغلی
وضعیت
اشتغال

عالقه مند به شغل جدید اما نه
خیلی پیگیر

تمام وقتنوع شغل مورد نظر
۸ تا ۱۲ میلیون تومانحقوق موردانتظار

شهرهایی که در آن ها امکان کار دارم
تهران

شبکه های اجتماعی
      

به روزرسانی: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰









هوتن همتی
Full-Stack .Net Developer

درباره من

، عاشق برنامه نویسی و طراحی. از سال 1390 با کامپیوتر آشنا شدم و از سال 1393 با هوتن همتی هستم 

برنامه نویسی آشنا شدم و تا االن عاشق این حرفه و شغل دوست داشتنی هستم. 

برگزاری دوره آموزش زبان پایتون در سال 97 با بیش از 12 هزار بار دانلود.

متولد 1376 ساکن تهران هستم ؛ فعالیتم در حوزه برنامه نویسی و آی تی را از سال 1391 شروع کردم و از

، اکنون با گذشت 9 سال و پس کسب تجربه و فنون برنامه سال 1393 بصورت حرفه ای وارد این عرصه شدم 

نویسی و بازاریابی الکترونیکی آماده این هستم تا بتوانم پروژه های بزرگ و ایده های بزرگ را پیاده سازی

کنم.

، یک کتابخانه ای برای تبدیل تاریخ میالدی به در سال 1398 برای کمک به جامعه برنامه نویسان ایرانی 

، که تا االن توانسته 300 نفر را در این راستا کمک کند. شمسی منتشر کردم 

سوابق شغلی

فروردین ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ net core. برنامه نویس ارشد
اورژانس جزوه - تهران

مهر ۱۳۹۷ تا آذر ۱۳۹۸ FullStack برنامه نویس
سپنتاب - تهران

Entity Framework  API  Docker  .NET  CSS  jQuery  HTML

Ckeditor5  .NET 5  ASP.NET Identity  Boots trap 4

برنامه نویس ارشد پروژه سایت خبری اورژانس جزوه (پایگاه اطالع رسانی خبری دانشگاه آزاد

تهران مرکز)

Xamarin  ASP.NET Core  CSS3  API  Docker  HTML5  Angular

Raspberry Pi  Xamarin.Android  Xamarin.Forms  .NET Core

Adobe Illus trator  Photoshop

Full S در شرکت سپنتاب  tack برنامه نویس

برنامه نویس و طراح ارشد بخش سایت شرکت سپنتاب

تحصیالت

مهر ۱۳۹۸ تا اکنون علوم کامیپوتر
کارشناسی - دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی - تهران

مهر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۵ علوم تجربی
دیپلم - دبیرستان دوره دوم فیروزبهرام - تهران
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مهارت های فنی

C#

.NET Core

HTML5

CSS3

Bootstrap 4

سایر مهارت ها 

 ASP.NET   SEO   Razor Pages

 SQL Server   JavaScript   SQL Server

 Xamarin.Forms   API   Adobe Illus trator

 Xamarin   Docker   Photoshop

 Vue.js   Angular   ASP.NET MVC

 DevOps   TypeScript   Python

تکنولوژی های مورد عالقه برای کار 

ASP.NET MVC  Angular  SQL Server  ASP.NET  SQL  MySQL  C#  JavaScript

GitHub  Xamarin  T-SQL  CSS3  Vue.js  Docker  HTML5  Git  TypeScript

SEO  Xamarin.Android  Azure DevOps  Boots trap 4  Xamarin.Forms  .NET Core

Adobe Illus trator  Photoshop  Razor Pages  Blazor
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جوایز و افتخارات

مرداد ۱۳۹۸ مدرس زبان پایتون
تاپلرن

، یادگیری پایتون از جمله زبان های برنامه نویسی قدرتمندی است که در زمینه علم داده ها

، توسعه وب، واسط های برنامه نویسی و... به کار گرفته ماشینی، خودکارسازی سامانه ها

می شود.

شاید بتوانیم این  گونه بیان کنیم که پایتون در مقایسه با زبان های بزرگ یک زبان نسبتًا

جدید به شمار می رود. این زبان برنامه نویسی در سال 1991 به دنیای برنامه نویسی وارد شد. از

، پایتون به منظور پر کردن شکاف های موجود در دنیای برنامه نویسی و ارائه همان ابتدا

راهکاری به منظور نوشتن اسکریپت هایی که فرآیند انجام یکسری از کارهای روتین 

خسته کننده را به  طور خودکار اجرا کنند یا ساخت یک نمونه اولیه از برنامه های کاربردی که در

یک یا چند زبان دیگر پیاده سازی شوند، مورد استفاده قرار گرفت.

https://toplearn.com/c/Z6J


گواهی ها

اعتبار از خرداد ۱۴۰۰ تا اکنون 
مشاهده تصویر گواهی

آموزش عملی کار با گیت
Quera College

اعتبار از تیر ۱۳۹۷ تا اکنون 
مشاهده تصویر گواهی

دوره سی شارپ مقدماتی تا پیشرفته
برنامه نویسان

اعتبار از اسفند ۱۳۹۶ تا اکنون 
مشاهده تصویر گواهی

دوره زامارین
برنامه نویسان

Algorithmic Thinking

آموزش عملی کار با گیت متفاوت ترین دوره ی گیت با تمرین های عملی و برگرفته از صنعت

C#

Xamarin.Android  Xamarin.Forms  Xamarin  C#

مهارت های نرم

روابط عمومی
شنونده خوب

رهبری
تیم سازی

قدرت تصمیم گیری
مدیریت عملکرد

مدیریت تیم
کار تیمی

خالقیت و ایده پردازی
آموزش دادن

زبان

فارسی
انگلیسی

https://quera.ir/media/public/certificate/9f5e86070b934966af27483ca0ab7588.png
https://quera.ir/certificate/l6JQwZkb/
https://quera.ir/media/public/certificate/c9215deb1ec14642bf330c79206437ca.jpg
https://toplearn.com/c/gJY
https://quera.ir/media/public/certificate/635c14ac257d4c3ca88d636b3f5019fa.jpg
https://toplearn.com/c/VOM


نمرات مهم

۲۰
ساختمان داده و الگوریتم

کارشناسی علوم کامیپوتر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
، یکی از دروس مهم و پایه ای دانشگاهی است که پیش نیاز دروس ساختمان داده ها

مختلف رشته کامپیوتر است و به عنوان مبحثی که نکات فراوانی دارد، در کنکور

کارشناسی ارشد کامپیوتر و کنکور دکتری هوش مصنوعی و نرم افزار از دروس با ضرایب

باال می باشد

۲۰
مبانی کامپیوتر

کارشناسی علوم کامیپوتر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

۲۰
اصول و مبانی برنامه نویسی

کارشناسی علوم کامیپوتر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
فاهیم بنیادی برنامه نویسی کامپیوتر، انواع زبان های برنامه نویسی، ساختار برنامه های

کامپیوتری، انواع داده ها و ساختارهای اطالعاتی مورد بحث واقع شود

۲۰
برنامه نویسی پیشرفته

کارشناسی علوم کامیپوتر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
در این درس فنونی مورد بررسی قرار می گیرند که در نوشتن برنامه های با کیفیت مؤثرند.

محور اصلی این فنون برنامه نویسی شیءگرا خواهد بود که در قابلیت نگهداری برنامه ها و

استفاده مجدد از اجزای آنها نقش کلیدی دارد. عالوه بر این، درستی کارکرد، سرعت اجرا

و استفاده بهینه از حافظه عوامل کیفی دیگری هستند که مورد توجه این درس هستند

پروژه های متن باز

تیر ۱۳۹۹ تا اکنون Persian Identity Library

تیر ۱۳۹۹ تا اکنون Persian Date Library

Class  Library  .NET Standard  C#

Class  Library  .NET Standard  C#

نوشتن کتابخانه تقویم شمسی (متن باز) برای کمک به برنامه نویسان ایرانی

سایر پروژه ها

فروردین ۱۳۹۹ سایت اورژانس جزوه
.NET Core  Security  CSS3  API  HTML5  jQuery  JavaScript

Razor Pages  reCAPTCHA  SEO  Boots trap 4

طراح سایت و برنامه نویس سایت خبری اورژانس جزوه 

سئو سایت خبری اورژانس جزوه

https://github.com/hootanht/PersianIdentity
https://github.com/hootanht/PersianDate
https://orzhansjozve.ir/

