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طراح راهکارهای نرمافزاری

خالصه مهارتها


تجربه تحلیل ،طراحی ،توسعه و نگهداری دیتابیس عظیم



تجربه حرفهای در کار با زبان  PHPبرای طراحی سیستمهای یکپارچه



آنالیز خواستههای صنایع برای ساختن راهکارهای سریع و کاربردی با کارایی باال



مهارت مدیریت تیمهای نرمافزاری و استفاده از حداکثر توان تیم برای ساخت سیستمهای کاربردی



داشتن مهارت کافی در تجزیه و تحلیل ،طراحی ،اشکال زدایی و توسعه نرم افزارهای آنالین



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



حرفهای در کار با  HTML5, CSS3برای ساخت تجربه کاربری مطلوب



عالقمند به کار گروهی و توسعه مهارتها

تحصیالت دانشگاهی
 13۹۴-13۹۶کارشناسیارشد در رشته مدیریت فناوری اطالعات

 13۹0-13۹2درجه کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرمافزار

دانشگاه آزاد تهران مرکزی ،تهران

دانشگاه آزاد نور ،مازندران

پروژه با موضوع سیستم یکپارچه مدیریت تراکنشهای مالی با تمرکز بر بخش فروش

 1387-13۹0کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرمافزار

دانشگاه آزاد قزوین ،قزوین

انتقال به دانشگاه آزاد نور پس از  7ترم تحصیل در واحد قزوین
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تجربیات کاری
13۹۴

انتشار و توسعه فریمورک سالوس

ارمایل® | مدیر پروژه و توسعهدهنده

پسسس از سسسالها فعالیسست در حسسوزه وب و بررسسسی فریمورکهسسای موجسسود هیچکسسدام از آنسسان بسسه
تنهسسایی نیازهسسای مسسوردنظر مسسا را برطسسر
سریع ،ایمن و سب

نکسسرد تسسا آنکسسه بسسرآن شسسدیم بسسا طراحسسی ی س

برپایه زبان پیاچپی ،ادامه راه خود در مسیر وب را با آن بپیماییم.



ساختار کدنویسی واضح و نحوهنگارش زیبای کد



طراحی بر پایه الگوی معماری  MVCو پیاده سازی با زبان PHP



تونایی تعریف سطوحدسترسی و دستهبندی کاربران برای تمامی بخشهای پروژه



سرعت باال در اجرای درخواستها و توانایی هندل کردن تعداد باالی درخواستها



فسسریمورک

توانایی تبدیل آسان فریمورک به ی

سیستممدیریتمحتوا با کم

بخش افزودنیها

 13۹۴سامانه تشخیص مرورگر کاربران

ارمایل® | مدیر پروژه



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



طراحی واکنش گرا و تشخیص مرورگرهای شناختهشده در تمامی پلتفرمها



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

 13۹۴تاسیس و مدیریت شرکت روزاندیش کویرپیما | ارمایل®

®CEO and Founder at Ermile



تاسیس شرکت روزاندیش کویرپیما برای پوشش رسمی سرویسهای طراحیشده



ثبت برند ارمایل برای استفاده به عنوان نام تجاری محصوالت خلقشده

 13۹3-13۹۴سامانه مدیریت نمایشگاه بهشت بانو
ایسسن سسسامانه بسسه سسسفارش حسسرم ح سسرت معمومسسه ت

مدیر پروژه و طراح

و بسسرای مسسدیریت و برگسسزاری نمایشسسگاه

نسسوروزی بهشسست بسسانو طراحسسی گردیسسد .وظیفسسه ایسسن سیسسستم افسسزایش سسسرعت خسسدمت رسسسانی بسسه
بازدیدکننسسدگان ،مسسدیریت بخشهسسای مختلسسف و در عسسین حسسال تهیسسه گسسزارش هسسای مسسستند از
نمایشگاه بوده است.


طراحی و پیاده سازی دیتابیس با  MySQLو استفاده از الگوی  MVCدر پروژه و پیادهسازی با زبان PHP



طراحی رابط کاربری واکنشگرا و استفاده از بخش های مختلف سامانه از طریق موبایل و تبلت



ارائه گزارش های آماری متنوع از عملکرد بخش های مختلف سیستم



توانایی استفاده از بارکدخوان برای افزایش سرعت روند ثبت نام
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 13۹3سامانه پژوهشهای تقاضا محور

طراحی و پیاده سازی

ایسسن سسسامانه وظیفسسه برقسسراری ارتبسساص بسسین متخصصسسین دانشسسگاهی ،صسسنایع کشسسور و بنگاههسسای
اقتصسسادی را بسسر عهسسده دارد کسسه بسسا حمایتهسسای معاونسست پهوهشسسی وزارت علسسوم ،تحقیقسسات و
فناور ی در دانشگاه فنی و حرفهای راه انداز ی گردیده است.


نیازسنجی و برنامهریزی اجرای پروژه



طراحی و پیاده سازی دیتابیس با  MySQLو



استفاده از الگوی  MVCدر پروژه و پیادهسازی با زبان PHP



طراحی رابط کاربری واکنشگرا

 13۹2موسسه آموزش عالی کاوش

طراح نمای کاربری و برنامهنویس

بسسا توجسسه بسسه ضسسعفهای گونسساگون در وبسسسایتهای دانشسسگاهی کشسسور ،وب سسسایت موسسسسه
کسساوش بسسا هسسد

نمسسایش پتانسسسیل اسسستفاده از ف سساها در طراحسسی و اسسستفاده از آخسسرین

ویهگیهای صنعت وب طراحی شد.

 13۹0تا 13۹2



طراحی گرافیکی اسلیمی ایرانی



استفاده از ویهگی واکنشگرا در  CSSبرای نمایش بهینه در انواع دستگاهها



طراحی خاص و استفاده بهینه از حداکثر ف ای صفحه برای نمایش صفحه نخست وبسایت

تجهیزات امنیتی نوین

مشاور و مدیر فروش



طراحی و مشاوره در اجرای پروژههای امنیتی مداربسته



انجام امور مربوص به راه اندازی شبکه و انتقال تصاویر بر روی آن

 13۹0-13۹2سامانه مدیریت فروش
این نرمافزار بسا هسد

طراحی و پیاده سازی

پوشسش نیازهسای اولیسه فروشسگاهها در بخسش فسروش و بسه دور از هرگونسه

پیچیدگی به عنوان پروژه آخر هفته طراحی و توسعه داده شده است.


پیاده شده با زبان برنامهنویسی  C#.NETو استفاده از تکنولوژی LINQ
ویهگی فوقالعاده Store Procedure



تحلیل دیتابیس و طراحی با  SQL Serverو با کم



قابلیت استفاده از بارکد و ثبت دو بارکد مختلف برای ی



سرعت باال در اجرا و محیط کاربری آسان

کاال
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 13۹0قزوین سمینار

مشاور و مجری طرح

این پرتال به منظور سازماندهی سمینارهای استان قزوین طراحی شد.


طراحی مینیمال با استفاده از استفاده از آخرین تکنولوژیهای وب

-138۹تاکنون مسابقات مهارت

مدر

و کارشنا

داوری

رشته فناوری اطالعات  -راهحل های نرم افزاری برای تجارت


کارشنا

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



کارشنا

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



تدریس در اردوی تخصصی آمادهساز ی مسابقات جهانی مهارت جهت ح ور در آلمان 2013؛ 1392



آموزش نفر سوم و دارنده مدال برنز چهاردهمین دوره مسابقات مهارت از استان البرز؛ 1391
داور ی سیزدهمین دوره مسابقات مهارت از استان البرز؛ 1391



کارشنا



آموزش نفر دوم و دارنده مدال نقره دوازدهمین دوره مسابقات مهارت از استان تهران؛ 1390



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

 1388سامانه مدیریت و سازماندهی اطالعات آموزشی

طراح و برنامهنویس

این سسامانه بسه سسفارش دانشسکده علسوم و فنسون نیسروی دریسایی چسالو

بسرای سسازماندهی بسه

امور آموزشی طراحی گردید.


قابلیت ثبت کال

ها و برنامه درسی و گزارشگیری بر اسا

معیارهای مورد نیاز

-1387تاکنون کار آزاد

Freelance Worker



مدیریت پروژههای نرمافزار ی و طراحی وب؛ از 1391



تحلیل و طراحی بان

های اطالعاتی عظیم؛ از 1390



انتشار مجموعههای ویدیویی آموزش نرمافزارهای آفیس



مشاوره و مجری پروژههای گوناگون طراحی وب؛ از 1389



فعالیت به عنوان مدیر چندین وبسایت و انجمن؛  1388تا 1390
های بردار ی همچون نمودار در کتابهای ریاضی؛ 1388



طراحی گرافی



برنامه نویسی پروژههای دانشجویی؛  1387تا 1389
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-1385تاکنون تدریس عمومی و خصوصی رایانه
مهندسی اینترنت در دانشگاه صنعتی قم؛ 139۴



تدریس در



برگزاری دورهی آموزش ارائه مطلب در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ 1389



برنامهنویسی با زبانهای C, C++, C#.NET, VB, VB.NET, VBA



تدریس مجموعه آفیس و نرمافزارهای فتوشاپ و کورلدراو



تدریس نرمافزارهای عمومی در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای

افتخارات و جوایز
 13۹2بنیاد ملی نخبگان


حائز شرایط استفاده از تسهیالت

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

 13۹1جشنواره وب ایران

کسب عنوان وب سایت برتر



کسب عنوان برترین وبسایت سازمانی در پنجمین جشنواره وب ایران به انتخاب کاربران



کاندید کسب برترین وبسایت گردشگری در پنجمین جشنواره وب ایران

 1387-13۹1مسابقات جهانی مهارت


ح ور در اردوی تیم ملی مهارت ایران جهت شرکت در مسابقات جهانی مهارت؛ لندن 2011



شرکت در مرحلهی اول و دوم اردوهای آماده سازی مسابقات جهانی مهارت؛ کانادا 2009

 1388دهمین دوره مسابقات ملی مهارت

شرکت کننده

شرکت کننده

رشته فناوری اطالعات  -راهحلهای نرمافزاری برای تجارت


کسب رتبه دوم و مدال نقره در سطح ملی؛ یزد



رتبه اول در استان البرز؛ کرج
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شرکت کننده

رشته فناوری اطالعات  -نرمافزار


رتبه سوم و دیپلم افتخار در سطح ملی؛ مشهد



رتبه اول در استان مازندران و شهرستان نوشهر

 138۶هشتمین دوره مسابقات ملی مهارت

شرکت کننده

رشته فناوری اطالعات  -کاربرد نرمافزارها


دیپلم افتخار در سطح ملی؛ کرج



رتبه اول در استان مازندران و شهرستان نوشهر
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