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اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﺷﻐﻠﯽ





ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق درﺧﻮاﺳﺘﯽ

ﻧﻮع ﻗﺮداد ﻫﻤﮑﺎر ی

ﺗ ﻮ اﻓﻘ ﯽ

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ  -ﻣﻮﻗﺘﯽ  -ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ

ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت IT
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻬﻨﺪ
 ۱۳۹۱-۰۷ﺗﺎ ۱۳۹۳-۰۸

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت IT
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮ ﯾﺰ
 ۱۳۸۶-۰۷ﺗﺎ ۱۳۹۰-۱۱

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ



PHP

CodeIgniter

JavaScript

React.js

SEO

ﺻﻔﺤﻪ  ۱از ۳

ﺣﺮﻓﻪای

ﺣﺮﻓﻪای

ﺣﺮﻓﻪای

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

MySQL

ﺣﺮﻓﻪای

Node.js

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

Laravel

ﺣﺮﻓﻪای

HTML5

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

Git

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
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ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ

MVC Architecture

ElasticSearch

Linux Server



ﺣﺮﻓﻪای

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

Design Patterns

PostgreSQL

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺣﺮﻓﻪای

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻣﺪارک و ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

LPIC 2
ﻓﻨﺎوران آﻧﯿﺴﺎ

Javascript
FreeCodeCamp

LPIC1
ﻓﻨﺎوران آﻧﯿﺴﺎ



ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ز ﺑ ﺎن ﻫ ﺎ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ



اداﻣﻪ...

۱۳۹۵-۰۱

۱۳۹۵-۰۱

۱۳۹۴-۰۱

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر ی

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ اﯾﺮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ارﺷﺪ PHP

 ۴۰ﻣﺎه
 ۱۳۹۴-۰۱ﺗﺎﮐﻨﻮن

در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪار ی ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﻨﺪه ﺑﻮد.
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ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر ی

اداﻣﻪ...
 ۱۲ﻣﺎه

ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﯾﺮان

 ۱۳۹۳-۰۱ﺗﺎ ۱۳۹۴-۰۱

 PHPﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ
در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻨﺪه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب ﺑﺎ زﺑﺎن  PHPو ﻓﺮ ﯾﻢ ورک  Laravelﺑﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت آﯾﻨﺪه ﺳﺎز اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ وب

 ۲۴ﻣﺎه
 ۱۳۹۲-۰۱ﺗﺎ ۱۳۹۴-۰۱

در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻨﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻨﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ وردﭘﺮس و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز ی  SEOو ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎز ی وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮ ی ﺑﻮد.



ﭘﺮوژهﻫﺎ

ﭘﯿﺎده ﺳﺎز ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد داﻧﺸﮕﺎه
درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت  ITاز داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻬﻨﺪ

ﻓ ﺮد ی
۱۳۹۲-۰۱

در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺗﺤﺖ وب ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد وﺑﺴﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎز ی ﺷﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻓ ﺮد ی
-

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ارﺷﺪ  PHPدر ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ اﯾﺮان

در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ  backendﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  PHPو ﻓﺮ ﯾﻢ ورک  Laravelو ﺑﺼﻮرت  Restfulﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻮد
و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز ی ﺳﯿﺴﺘﻢ  backendﺑﺮ ﻋﻬـﺪه ﺑﻨﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز یﻫﺎی ﻻزم و اﻓﺰودن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﮐﺎرﺑﺮان
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎﯾﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎ ﺣﺪ ز ﯾﺎدی ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ.



ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﺑﻨﺪه ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﻼق و ﻓﻌﺎل ﻫﺴـﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮ ی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژ یﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻨﺪه ﺗﺎ ﺣﺪی اﯾﺪهآل ﮔﺮا ﻫﺴﺘﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر

را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.

ﺻﻔﺤﻪ  ۳از ۳
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