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 هاخالصه مهارت
  دیتابیس عظیم ، توسعه و نگهداریطراحی تحلیل،تجربه 

 ای در کار با زبان تجربه حرفهPHP های یکپارچهبرای طراحی سیستم 

 با کارایی باال های صنایع برای ساختن راهکارهای سریع و کاربردیآنالیز خواسته 

 های کاربردیافزاری و استفاده از حداکثر توان تیم برای ساخت سیستمهای نرممهارت مدیریت تیم 

 های آنالینداشتن مهارت کافی در تجزیه و تحلیل، طراحی، اشکال زدایی و توسعه نرم افزار 

 توانایی رفع نیاز صنایع تا سطح متوسط با مهارت استفاده از مجموعه آفیس 

 ای در کار با رفهحHTML5, CSS3 برای ساخت تجربه کاربری مطلوب 

 هاعالقمند به کار گروهی و توسعه مهارت 

 تحصیالت دانشگاهی
 تهران دانشگاه آزاد تهران مرکزی، مدیریت فناوری اطالعاتدر رشته  ارشدکارشناسی 13۹۴-13۹۶

 

 مازندران دانشگاه آزاد نور، افزارمهندسی کامپیوتر گرایش نرمدر رشته  کارشناسیدرجه  13۹0-13۹2

 های مالی با تمرکز بر بخش فروشتراکنش مدیریتپروژه با موضوع سیستم یکپارچه 

 قزوین ،قزویندانشگاه آزاد  افزارمهندسی کامپیوتر گرایش نرمرشته ر د کارشناسی 1387-13۹0

 ترم تحصیل در واحد قزوین 7پس از انتقال به دانشگاه آزاد نور 
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 تجربیات کاری
 دهندهو توسعه مدیر پروژه|  ®ارمایل ورک سالوسفریمو توسعه انتشار   13۹۴

کسسدام از آنسسان بسسه هیچ هسسای موجسسودورکبررسسسی فریموب و  فعالیسست در حسسوزه هااز سسسال پسسس 
ورک بسسرآن شسسدیم بسسا طراحسسی یسس  فسسریم تسسا آنکسسهنیازهسسای مسسوردنظر مسسا را برطسسر  نکسسرد  تنهسسایی
 با آن بپیماییم.را ادامه راه خود در مسیر وب  پی،اچبرپایه زبان پیایمن و سب   سریع،

 نگارش زیبای کدساختار کدنویسی واضح و نحوه 

 الگوی معماری  طراحی بر پایهMVC  و پیاده سازی با زبانPHP 

 های پروژهکاربران برای تمامی بخشبندی دسترسی و دستهتونایی تعریف سطوح 

 هاهندل کردن تعداد باالی درخواستها و توانایی سرعت باال در اجرای درخواست 

  هابخش افزودنیکم  محتوا با مدیریتسیستمی  ورک به فریمآسان توانایی تبدیل 

 مدیر پروژه|  ®ارمایل سامانه تشخیص مرورگر کاربران 13۹۴

  به نسخه فعلی مرورگر بررسی مرورگر کاربر و نمایش وضعیت جاری آن بسته 

 هاشده در تمامی پلتفرمطراحی واکنش گرا و تشخیص مرورگرهای شناخته 

 با قابلیت پیشنهاد بهترین مرورگرهای قابل نصب با توجه به پلتفرم کاربر 

 ®CEO and Founder at Ermile ®ارمایل|  اندیش کویرپیما زتاسیس و مدیریت شرکت رو 13۹۴

  شدهطراحیهای برای پوشش رسمی سرویس روزاندیش کویرپیما تاسیس شرکت 

 شدهثبت برند ارمایل برای استفاده به عنوان نام تجاری محصوالت خلق 

 طراحمدیر پروژه و  بهشت بانومدیریت نمایشگاه سامانه  13۹3-13۹۴

ایسسن سسسامانه بسسه سسسفارش حسسرم ح سسرت معمومسسه ت و بسسرای مسسدیریت و برگسسزاری نمایشسسگاه 
وظیفسسه ایسسن سیسسستم افسسزایش سسسرعت خسسدمت رسسسانی بسسه  نسسوروزی بهشسست بسسانو طراحسسی گردیسسد.

هسسای مختلسسف و در عسسین حسسال تهیسسه گسسزارش هسسای مسسستند از مسسدیریت بخشبازدیدکننسسدگان، 
 بوده است.نمایشگاه 

  طراحی و پیاده سازی دیتابیس باMySQL  استفاده از الگوی وMVC سازی با زبان در پروژه و پیادهPHP 

 و استفاده از بخش های مختلف سامانه از طریق موبایل و تبلت گراطراحی رابط کاربری واکنش 

 ارائه گزارش های آماری متنوع از عملکرد بخش های مختلف سیستم 

 فاده از بارکدخوان برای افزایش سرعت روند ثبت نامتوانایی است 
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 طراحی و پیاده سازی تقاضا محور یهاسامانه پژوهش 13۹3

هسسای ایسسن سسسامانه وظیفسسه برقسسراری ارتبسساص بسسین متخصصسسین دانشسسگاهی، صسسنایع کشسسور و بنگاه
و  قسساتیوزارت علسسوم، تحق یمعاونسست پهوهشسس یهسساتیبسسا حمااقتصسسادی را بسسر عهسسده دارد کسسه 

 است. دهیگرد یراه انداز یاو حرفه یدر دانشگاه فن یفناور

 ریزی اجرای پروژهنیازسنجی و برنامه 

  طراحی و پیاده سازی دیتابیس باMySQL  و 

  استفاده از الگویMVC سازی با زبان در پروژه و پیادهPHP 

 گراطراحی رابط کاربری واکنش 

 نویسبری و برنامهطراح نمای کار موسسه آموزش عالی کاوش 13۹2

های دانشسسگاهی کشسسور، وب سسسایت موسسسسه سسسایتهای گونسساگون در وببسسا توجسسه بسسه ضسسعف 
کسساوش بسسا هسسد  نمسسایش پتانسسسیل اسسستفاده از ف سساها در طراحسسی و اسسستفاده از آخسسرین 

 های صنعت وب طراحی شد.ویهگی

 طراحی گرافیکی اسلیمی ایرانی 

 گرا در استفاده از ویهگی واکنشCSS هابرای نمایش بهینه در انواع دستگاه 

 سایتطراحی خاص و استفاده بهینه از حداکثر ف ای صفحه برای نمایش صفحه نخست وب 

 مشاور و مدیر فروش تجهیزات امنیتی نوین 13۹2تا  13۹0

  های امنیتی مداربستهمشاوره در اجرای پروژهو  یطراح 

  انتقال تصاویر بر روی آنانجام امور مربوص به راه اندازی شبکه و 

 طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت فروش 13۹0-13۹2

ها در بخسش فسروش و بسه دور از هرگونسه افزار بسا هسد  پوشسش نیازهسای اولیسه فروشسگاهاین نرم 
 پیچیدگی به عنوان پروژه آخر هفته طراحی و توسعه داده شده است.

 نویسی پیاده شده با زبان برنامهC#.NET  و استفاده از تکنولوژیLINQ 

  تحلیل دیتابیس و طراحی باSQL Server العاده و با کم  ویهگی فوقStore Procedure 

 قابلیت استفاده از بارکد و ثبت دو بارکد مختلف برای ی  کاال 

 سرعت باال در اجرا و محیط کاربری آسان 
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 مشاور و مجری طرح  قزوین سمینار 13۹0

 منظور سازماندهی سمینارهای استان قزوین طراحی شد.این پرتال به  

 های وبطراحی مینیمال با استفاده از استفاده از آخرین تکنولوژی 

 مدر  و کارشنا  داوری مسابقات مهارت تاکنون-138۹

 حل های نرم افزاری برای تجارتراه -رشته فناوری اطالعات  

  1393 ؛2015 مهارت جهت ح ور در برزیلکارشنا  آزمون اردوی نهایی مسابقات جهانی 

 1393 ؛2015 کارشنا  مسئول آزمون اردوی مرحله اول مسابقات جهانی مهارت جهت ح ور در برزیل 

 1392 ؛2013 جهت ح ور در آلمانمهارت  یمسابقات جهان یسازآماده یتخصص یدر اردو سیتدر 
  1391دوره مسابقات مهارت از استان البرز؛  نیمدال برنز چهاردهمنفر سوم و دارنده آموزش 
 1391 دوره مسابقات مهارت از استان البرز؛ نیزدهمیس یکارشنا  داور 
  1390دوره مسابقات مهارت از استان تهران؛  نیمدال نقره دوازدهمنفر دوم و دارنده آموزش 

  1389تهران؛  دوره مسابقات مهارت از استان نیازدهمیمدال برنز نفر سوم و دارنده آموزش 

 نویسطراح و برنامه سامانه مدیریت و سازماندهی اطالعات آموزشی 1388

این سسامانه بسه سسفارش دانشسکده علسوم و فنسون نیسروی دریسایی چسالو  بسرای سسازماندهی بسه  
 امور آموزشی طراحی گردید.

  گیری بر اسا  معیارهای مورد نیازها و برنامه درسی و گزارشقابلیت ثبت کال 

 Freelance Worker کار آزاد تاکنون-1387

  1391وب؛ از  یو طراح یافزارنرم یهاپروژه تیریمد 
 1390از  م؛یعظ یاطالعات یهابان  یو طراح لیتحل 

 افزارهای آفیسهای ویدیویی آموزش نرمانتشار مجموعه 

  1389وب؛ از طراحی گوناگون  یهاپروژهو مجری مشاوره 

 1390تا  1388 و انجمن؛ تیساوب نیچند ریبه عنوان مد تیفعال 

 1388 ؛یاضیر یهاچون نمودار در کتابهم یبردار یها یگراف یطراح 

 1389تا  1387 ؛های دانشجوییبرنامه نویسی پروژه 
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 تدریس عمومی و خصوصی رایانه نونتاک-1385

   139۴تدریس در  مهندسی اینترنت در دانشگاه صنعتی قم؛ 

 1389آموزش ارائه مطلب در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ ی برگزاری دوره 

 های نویسی با زبانبرنامهC, C++, C#.NET, VB, VB.NET, VBA 

 دراوافزارهای فتوشاپ و کورلتدریس مجموعه آفیس و نرم 

 ایهای آزاد فنی و حرفهافزارهای عمومی در آموزشگاهتدریس نرم 

 افتخارات و جوایز
 تسهیالتاستفاده از شرایط حائز  نخبگانبنیاد ملی  13۹2

   مهارتملی تشکیل پرونده در بنیاد ملی نخبگان با افتخار مدال نقره مسابقات 

 وب سایت برترکسب عنوان  جشنواره وب ایران 13۹1

   در پنجمین جشنواره وب ایران به انتخاب کاربران سازمانیسایت برترین وبکسب عنوان 

  در پنجمین جشنواره وب ایران سایت گردشگریبرترین وبکاندید کسب 

 شرکت کننده مسابقات جهانی مهارت 1387-13۹1

   2011لندن  ؛در مسابقات جهانی مهارت شرکتح ور در اردوی تیم ملی مهارت ایران جهت 
 2009کانادا  ؛آماده سازی مسابقات جهانی مهارتی اول و دوم اردوهای شرکت در مرحله 

 شرکت کننده دهمین دوره مسابقات ملی مهارت 1388

 افزاری برای تجارتهای نرمحلراه -رشته فناوری اطالعات  

  ؛ یزدملیدر سطح مدال نقره کسب رتبه دوم و 
 ؛ کرج در استان البرز رتبه اول 
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 کننده شرکت نهمین دوره مسابقات ملی مهارت 1387

 افزار نرم -رشته فناوری اطالعات  

 ؛ مشهدملیدر سطح  و دیپلم افتخار رتبه سوم 
 رتبه اول در استان مازندران و شهرستان نوشهر 

 شرکت کننده هشتمین دوره مسابقات ملی مهارت 138۶

 افزارهاکاربرد نرم -رشته فناوری اطالعات  

 ؛ کرج سطح ملیدر  دیپلم افتخار 
 استان مازندران و شهرستان نوشهر رتبه اول در 
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7.1نسخه  ماه  اردیبهشت 
139۴ 
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