
 

 

 محسن درم بخت 

 مشاور و مدرس دوره های برنامه نویسی 

 

 09125715530موبایل :  Derambakht@gmail.comایمیل :  
 
 

 
 

 درباره من     

ر به عنوان مش اور و مدیر رروهه های نر  ازااری در یی  های نر  ازااری مش لول به رار هس   . نو   ض بنده در حال حا    
رروهه ه ای در ح ال انم ا  ب ه     ور  رروهه ه ای ت   ابم انی ی  ا وسا رری ال ه ای ت   ابم انی و همین ور یو ی د موب ایل  

ی مش لول به مموب  دوره های برنامه نویس ی به   ور  ر س  در رنار رار مش اور و برنامه نویس   ارلیکیش   می باد د.
 های عمومی و همین ور برگااری دوره های ویژه دررا ها و تابمان ها هس  .

 
 

 سوابق تحصیلی    

 نرم افزار کارشناسی ارشد مهندسی  ■    

 دانشگاه مباد      

 

 کارشناسی  مهندسی کامپیوتر  ■ 

 دانشگاه مباد    

 سوابق کاری     

 مشاور   ■ 

 درتا تازا دررا    

 1399اب زروردی     

 مدیر پروژه   ■ 

 دررا تپیدمریا     

 1393اب زرودی       

 مشاور   ■ 

 دانشگاه مباد   

 ۱۳۹۶دی  :مغاب همکاری اب    

 مشاور   ■ 

 را  نایع انرهی در    

 1397اردیبهشا اب     

 برنامه نویسی مدرس دوره های    ■ 

 مم مع زنی یهران  – زرایر اب دانش   –نیک مموب     

 

 

 سوابق آموزشی و تدریس    

 ASP.NET Coreتدریس دوره   ■ 

 دررا روبل دارو    
 React , Angularتدریس دوره های    ■ 

 نفا دررا     

      

 React , Angular , ASP.NET Coreتدریس دوره    ■ 

 تابمان بنادر   

     

 پیشرفته  Angularتدریس دوره   ■ 

 گلرنگ تیس   دررا    



 Angularتدریس دوره   ■ 

 دررا خدما  انفورماییک     
 Reactتدریس دوره    ■ 

دررا زراس            

  
 های برنامه نویسی تدریس دوره   ■ 

 دررا زرایر اب دانش      
 برنامه نویسی تدریس دوره های    ■ 

 ن زنی یهرامم مع      
  

 

 تدریس دوره طراحی صفحات وب  ■        

 دررا بورس راال           
 
 

 ها پروژه    

 ساجد  -سامانه جامع دانشگاه آزاد  ■   

 تابمان مررای دانشگاه مباد  :رارزرما / درخواتا رننده    

 ۱۳۹۶دی  : یاریخ    

 مماده تابی بیرتاخا نر  ازااری تیس   جامع نر  ازااری برای دانشگاه مباد    

 : ینک مربوطه     

https://sajed.iau.ir    

 

 سامانه جامع لیزینگ ■  

  یاینگ ایرانیان  :رارزرما / درخواتا رننده   

 ۱۳۹۷مذر  : یاریخ    

 Angularو  ASP.NET Coreطراحی و ریاده تابی تامانه جامع  یاینگ بر بس ر    

 

 تهران جنوب-سامانه دانشجوئی و اساتید دانشگاه آزاد ■ 

 یهران جنوس  -دانشگاه مباد  :رارزرما / درخواتا رننده  

 ۱۳۹۶خرداد   :یاریخ  

 :مربوطه   ینک  

newenroll.azad.ac.ir  

 

 BIداشبورد سفارشی  ■ 

 دررا دس ا :رارزرما / درخواتا رننده  

 ۱۳۹9  مرداد :یاریخ  

 

 سامانه هواپیمائی ■ 

 ویرا تازادررا  :رارزرما / درخواتا رننده  

 ۱۳۹9  خرداد :یاریخ  

 Reactو  ASP.NET Coreطراحی و ریاده تابی تامانه هواریمائی بر بس ر  

 

 آماده سازی زیرساخت نرم افزاری  ■     

  نایع انرهی دررا  :رارزرما / درخواتا رننده  

 ۱۳۹7 دی  :یاریخ  

https://sajed.iau.ir/


 

 

 مهارت ها     

 ASP.NET Core 
 

 React 
 

 Angular 

 

 React Native 
 

 Docker 
 

 Web Design 
 

 

 Git 
 

  
 

   
 


