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طراح و برنامهنویس وب ،مشاور فناوری اطالعات
مدرک تحصیلی  :کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات  -دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تجربه کاری
دی  -۵۹۳۹اسفند ۵۹۳۱

سرویس آموزش زبان آنالین گلدفیش

طراح و توسعهدهنده رابط کاربری  /تجربه کاربری )(UI/UX
 پیادهسازی رابط کاربری وبسایت ،سیستم آزمون ،صفحات چندزبانه ،پرداخت و ...
 پیادهسازی چارچوب پایه رابط کاربری گلدفیش
 مطالعه و رهگیری رفتار کاربران
 استفاده از ابزارها و تستهای  UXو کاربردپذیری
آذر  -۵۹۳۶آذر ۵۹۳۹

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات تسهیلگستر

طراح و برنامهنویس ارشد
 طراحی و برنامهنویسی سیستمهای کمککننده بازاریابی الکترونیکی
 طراحی و برنامهنویسی رباتهای تسهیلکننده بازاریابی و خدمات الکترونیک

مدیر ERP
 مدیریت سیستم  ERPشرکت مبتنی بر  ODOOدر بستر لینوکس و پایتون
 توسعه ماژولهای اختصاصی مورد نیاز شرکت

 بهروررسانی و بهینهسازی سیستم و سرور ERP
۵۹۳۶

شرکت فناوری اطالعات آرداسیستم

طراح و برنامه نویس وب
 مدلسازی و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی
 برنامهنویسی سیستم ها و اپلیکیشنهای تحت وب
۵۹۳۶-۵۹۳۶

خبرگذاری آناج()anaj.ir

طراح و برنامه نویسی وب
 معماری اطالعاتی پایگاه داده و مدل سازی سیستم پرتال آناج
 طراحی و پیاده سازی سیستم پرتال آناج
 طراحی ،مدل سازی و پیاده سازی سیستم ارتباط با مخاطبین پرتال آناج

مدیریت سرور لینوکس و مجازی سازی
 مدیریت و کاربری  ESXو نرمافزار مجازی سازی VSphere
 نصب ،مدیریت و نگه داری سرور centOS
 مدیریت امنیتی و جلوگیری از حمالت و بهینه سازی وبسرور آپاچی و پایگاه داده برای بازدید بسیار باال
۵۹۳۶

موسسه فرهنگی هنری بصیر

طراحی و پیاده سازی چند رسانه ای منطق الطیر عطار با قابلیت استفاده نابینایان
 مشاوره و پیاده سازی چندرسانهای
 پیاده سازی قابلیت سازگاری با نرمافزارهای  screen readerنابینایان
۵۹۳۶

گروه مهندسی وبآرا

۶۳۹۰ ۰۰۶ ۵۰۶۱

مدرس دوره وب
 تدریس دوره فشرده برنامهنویسی وب()HTML, CSS, JS, PHP & MySQL
۵۹۳۶

بنیاد فرهنگی موالنا

مجری طرح پژوهشی سیگنال
 پژوهش و جمعآوری اطالعات زیرساختهای فناوری و اطالعات فرهنگی کشورهای جهان

طراحی و پیاده سازی چند رسانه ای پروژه سیگنال
 طراحی ،برنامهنویسی و پیاده سازی کامل با فلش و Action Script3
۵۹۳۶

بنیاد فرهنگی موالنا

طراحی و پیاده سازی چند رسانه ای کارگاه های غرب شناسی
۵۹۳۶

شرکت ساختمانی اتحاد

طراح و برنامه نویس وب
 طراحی و برنامهنویسی وبسایت شرکتی با سیستم مدیریت محتوای وردپرس

مهارت ها
تکنولوژی های وب
 تخصص کاری حرفهای با فریم ورکهای (CodeIgniter, Laravel,…) PHP
 تخصص کاری با فریم ورکهای (Django, Flask, Odoo,…) Python
 طراحی روباتهای تحت وب و Crawlerها
 تسلط به وبسرویسها و کار با  APIهای مختلف
 آشنایی با سیستمهای خرید آنالین ،پیامکی و سایر سیستمهای تحت وب
 تسلط به مفاهیم امنیتی و تامین امنیت سیستمهای تحت وب
 تسلط به سیستم مدیریت محتوای وردپرس و آشنایی با سایر سیستمهای مدیریت محتوا از جمله دروپال و جومال

زبان های برنامه نویسی
 تسلط کامل به زبانهای برنامهنویسی  JavaScript ،Pythonو PHP
 تجربه کار با زبانهای C++ ،ActionScript
 آشنایی با زبانهای برنامهنویسی  .Netو Java
 آشنایی با برنامهنویسی موبایل Android
بانک های اطالعاتی
 تسلط کامل به پایگاه دادههای MySQL, PostgreSQL
 آشنایی با Microsoft SQL
 آشنایی با پایگاه داده Sqlite
 آشنایی با پایگاه داده های شی گرا
 تسلط و تجریه در کار با پایگاه دادههای حجیم و بهینه سازی پایگاههای داده

طراحی و تحلیل نرم افزار
 تحلیل و طراحی نرمافزاری سیستمهای اطالعاتی و کاربردی مانند خبرگزاری و سردبیری خبر ،فروشگاه اینترنتی ،ERP ،گزارشگیری و مدیریت منابع انسانی
 تسلط به معماری  MVCو آشنایی با سایر معماریها و پترنها وآنتی پترنها
 تسلط به مفاهیم توسعه و برنامهنویسی شیگرا

 تسلط به مفاهیم مهندسی نرمافزار ،RUP ،UML ،و روشهای توسعه چابک  SCRUMو XP
طراحی رابط کاربری/تجربه کاربری

 تسلط به مفاهیم طراحی رابط کاربری UI/UX
 تسلط به  HTML, CSSو نسخههای جدید استانداردهای توسعه رابط کاربری
 تسلط به مفاهیم و کاربردهای واکنشگرایی و بهینهسازی رابط کاربری برای موبایل
 تجربه کار با ابزارهای تست  UXو کاربردپذیری و رهگیری رفتار کاربران بر روی سایت

نگهداری و مدیریت سرور و نرم افزارهای مجازی ساز
 تسلط در کاربری و مدیریت سرور و سیستم لینوکس  centOSو Ubuntu
 آشنایی با سیستم عامل مجازی سازی ESX
 آشنایی با نرمافزارهای  VMwareو VSphere
 تسلط به پنلهای مدیرتی  DirectAdmin ،cPanel ،WHMCSو Plesk
 توانایی مدیریت سرور VPS ،و تسلط به تنظیمات امنیتی
 آشنایی با ویندوز سرور ۶۶۶۹

سابقه کار تیمی
 کار با نرم افزارهای کنترل ورژن( GITو )SVN
 توانایی حل مشکل و هدایت و مدیریت تیم

تسلط به زبان های خارجی
 تسلط به زبان انگلیسی
 تسلط به واژگان تخصصی حوزه فناوری اطالعات و نرمافزار
 آشنایی با زبانهای عربی و ترکی استانبولی

مقاله ها
 تست برنامههای ،PHPکیفیت کد منبع و روند توسعه آنها – اولین دوره کنفرانس  PHPایران

 ماژوالریتی در توسعه نرمافزار به سبک چابک – اولین کنفرانس اجایل ایران )(Iran Agile
 یک ملت آنالین – مجله دورهای انجمن فناوری اطالعات دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حوزههای عالقهمندی  :برنامهنویسی سیستمها و اپلیکیشنهای تحت وب ،تحقیق و توسعه در حوزه فناوری اطالعات ،آنالیز دادهها و اطالعات استراتژیک
* مدارک و نمونه کارها در صورت نیاز قابل ارائه است .

