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سوابق حرفه ای


طراح و برنامه نویس وبسایت جشنواره عکس شمیم سرخ با مشارکت شهرداري تهران و مترو تهران



طراح و برنامه نویس وبسایت نمایشگاه تخصصي ایران بانو با مشارکت انجمن کانون بانوان ایران  ،بانک شهر ،
شهرداري تهران و مترو تهران



طراحي و برنامه نویس سایت شرکت صنایع رباتیک آروید



طراح و برنامه نویس وب سایت کتاب باز ( )ketabvaz.comاولین و بزرگترین وب سایت خرید و فروش
کتاب دست دوم ،دانشجویي در ایران



طراح ایده ،برنامه نویس و طراح اپلیکیشن کرونایاب – اولین اپلیکیشن مشاهده و شناسایي افراد مبتال و
غیرمبتال به کرونا با استفاده از نقشه  MAPبه صورت لحظه و آنالین ( بدون هیچ گونه نمونه داخلي و
خارجي)



طراح و برنامه نویس اپلیکیشن صدابازي – اولین اپلیکیشن تقلید صدا بدون هیچ نمونه داخلي و خارجي



فان کالب – بازي تصویر چهره با شخصیت هاي مجازي(اندروید)



طراح ،ایده پرداز و برنامه نویس اپلیکیشن امضاء شناسي – روانشناسي و شخصیت شناسي افراد با استفاده از
تحلیل و پردازش امضاء هاي افراد .اولین اپلیکیشن روانشناسي افراد با استفاده از امضاء ،بدون هیچگونه نمونه
داخلي و خارجي



بازي دوز دونفره(اندروید)



بازي هوش برتر( اندروید)



نرم افزار مدیریت فروشگاه عینک فروشي نیک( سي شارپ )



کسب مقام اول رباتیک/سیستم هاي اطالعاتي و بازي سازي-طراحي رایانه اي وکسب مقام سوم رسانه
دیجیتال و خدمات مبتني بر تلفن همراه را در جشنواره شکوفا با حضور شهرداري تهران و دانشگاه امیرکبیر
در بین مناطق  22گانه تهران

مهارتها
مهارتهای نرم افزاری



آشنایي با سیستم عاملهاي ویندوز ،لینوکس و مکینتاش



تسلط به زبان هاي برنامه نویسي تحت وب BOOTSNIP ،BOOTSTRAP ،CSS ،HTML



زبان PHP



جاوا اسکریپت در حد استفاده عالي از کتابخانه جي کوئري و Ajax



زبان جاوا و اندروید در محیط اکلیپس و اندروید استودیو(  Client-Sideو ) server-side



اندروید ارتباط با سرور و JSON



پایگاه هاي داده  sql Serverو mySql



تسلط به نرم افزار گرافیکي فتوشاپ ( ) Photoshop UI&UXدر حد عالي



UI & UX

آشنایی با زبانهای خارجی


زبان انگلیسي

سایر سوابق و مهارت ها



تسلط بر نرم افزارهاي گرافیکيMICROMEDIA FLASH – ADOBE PRIMEIR – :



آشنایي بر سیستم هاي سخت افزاري کامپیوتر و گوشي هاي موبایل



تسلط کامل به مجموعه نرمافزار MS-Office



مدرس برنامه نویسي و کامپیوتر در دانشگاه و سراهاي محله



آشنایي و مسلط با فریم ورک هاي مختلف طراحي سایت WORDPRESS – JOOMLA – DOT NUKE :
طراح قالب وبالگ سایت بالگفا و بالگ اسکاي و میهن بالگ – خیلي سال پیش




ریاست گروه و مسئول دفتر گروه  ACMدانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند



سرپست و مربي تیم دانشجویي گروه  ACMدانشگاه آزاد اسالمي و احد پرند در مسابقات کشوري دانشگاه صنعتي شریف سال
94



مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه صفر و یک ،هفته نامه فناوري و تکنولوژي دانشجویي

مدارک

کسب مقام اول رباتیک/سیستم هاي اطالعاتي و بازي سازي-طراحي رایانه اي وکسب مقام سوم رسانه دیجیتال و خدمات
مبتني بر تلفن همراه را در جشنواره شکوفا با حضور شهرداري تهران و دانشگاه امیرکبیر در بین مناطق  22گانه تهران
لینک:

http://www.iscanews.ir/news/991092/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-

%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-

