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 سوابق تحصیلی

 

   1394مهر   - نرم افزار -مهندسی کامپیوتر -دانشگاه تهران واحد مرکزی   :ارشد   کارشناسی

  تصدیق اصالت کمه عبور گرافیکی با استفاده از نشانه گذاری تصاویر دیجیتالپایان نامه : 

 کورش منوچهری: دکتر استاد راهنما  

 

 1389مهر  –مهندسی نرم افزار  –دانشگاه سمنان کارشناسی: 

  تم مدیریت یکپارچه حمل و نقل بارسیسپایان نامه : 

 : دکتر محمد رحمانی منشاستاد راهنما

  
 

 کاریسوابق 
  

 

 تهران - (3ا پردازان فراکاو )ورزش محتوشرکت 

  فعالیت به عنوان برنامه نویس( وبfrontend , backend , Mobile developer  در شرکت محتوا پردازان فراکاو از مهر )

 1397تا  1395سال 

 

 تهران -3فروشگاهی بازار وبسایت

  فروشگاه اینترنتی لوازم ورزشی بازارسه زیر مجموعه سایت  پیاده سازیvarzes3.com رس به آدbazar3.com 

 

 تهران -3سامانه پیشبینی سایت ورزش

  به آدرس  3سامانه تحت وب پشبینی مسابقات ورزشی در رسانه ورزشی ورزشپیاده سازیpishbibi.varzesh3.com 
 

 تهران -ویزیون اینترنتی آنتنتل

 ضو تیم فنی پیاده سازی تلویزیون اینترنتی آنتن به آدرس عanten.ir 
 

 تهران -سامانه تحلیل داده های شبکه های اجتماعی

  طراحی سیستمcrawler  داده های شبکه اجتماعی اینستاگرام و تحلیل اطالعات آن با استفاده ازAI  به منظور استخراج فیک

 نیوزها و تحلیل حوادث اجتماعی

 

 تهران -سامانه خودکار سازی فعالیت بر روی شبکه اجتماعی

  سیستم ربات بر روی شبکه اجتماعی اینستاگرام به منظور فعالیت های خودکار و تبلیغات بین کاربران  با اهداف طراحی

 اجتماعی و اقتصادی مرتبط
 

 تهران -وبسایت شرکت فراکاو

 رس پیاده سازی و اصالح سایت شرکت فراکاو و اصالحات سئو سایت اصلی شرکت به آدfarakav.com 

 



 تهران -شرکت فراکاو productionوبسایت 

  پیاده سازی و طراحی سایت نسخهproduction  شرکت فراکاو به آدرسproduction.frakav.com 

 

 تهران -تاپ چنلوبسایت 

 ه سازی سایت اطالع رسانی تاپ چنلپیادTopchannel.ir در حوزه شبکه های اجتماعی 

 
 

 ی بروزبرنامه تلویزیونوبسایت 

  صدا و سیما  3طراحی و پیاده سازی وبسایت برنامه بروز شبکهberooz.tv3.ir 

 
 

  سمنان -شرکت جوان اندیشان قومس   
  سر گروه تیم نرم افزاری پروژه صنعتیBookScanner این پروژه جهت عکس برداری از روی کتاب ها و انجام پردازش های .

 .رونیک اجرا شدتصویری برای ایجاد کتاب خانه های الکت
 

 تهران –سبک ورزشی پاهایوت 

  طراحی و برنامه نویسی سایتDynamic  وActive  سایت بین المللی فدراسیون  ورزشی پاهایوت

 http://www.pahayuth.orgآدرس:

 

 تهران –انجمن موی تای ایران 

 

 جمن موی تای ایران طراحی و پیاده سازی سایت رسمی ان 

 

 تهران – pic1 گالری عکاسیطراحی و پیاده سازی شبکه اجتماعی و  

  طراحی و برنامه نویسی سایت گالری عکاسی  به آدرس 

www.pic1.ir 
  با استفاده از بانک اطالعاتی پروژه باMySql  و زبان برنامه نویسیPHP  

 .طراحی و برنامه نویسی شده است

 

 شرکت رایمند پردازش پاسارگاد

 .استخدام تمام وقت در شرکت رایمند پردازش پاسارگاد به مدت یک سال 

 

 سیستم مدیریت پذیرندگان بانک توسعه تعاون

  پز بانک توسعه تعاون طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت دارندگان دستگاه های 

 

 راکنش های بانک توسعه تعاونسامانه گزارش گیری ت

  تعاون  سامانه گزارش گیری از تراکنش های دستگاه های پز مشتریان بانک توسعهطراحی و پیاده سازی 

 

 شرکت رایبن سیستم مدیریت دوربین از طریق آندروید

 طراحی و پیاده سازی سیستم انتقال تصاویر از تلفن های همراه بر روی سرور های اینترنت 

 ی سیستم مدیریت تصاویر ارسال شده بر روی شبکه اینترت تحت وب.پیاده ساز 

 

 فروشگاه اینترنتی شرکت تجارت تعالی ماندگار

 طراحی و پیاده سازی فروشگاه لوازم دیجیتال به  سفارش شرکت تجارت ماندگار 

 

 ( Web Crawler)سامانه دریافت اطالعات از وب سایت  به سفارش شرکت تجارت ماندگار 

  و پیاده سازی سامانه دریافت اطالعات و ذخیره سازی بر روی پایگاه داده برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از وب طراحی

 سایت های مختلف

 

http://www.pahayuth.org/
http://www.pic1.ir/


 فروشگاه ساز اینترنتی

 طراحی و پیاده سازی فروشگاه ساز اینترنتی با امکان مدیریت قیمت های چند الیه 

 TakTix.varzesh3.comبازی آنالین تاک تیکس 

 3طراحی و پیاده سازی سرویس بازی آنالین فوتبال بر روی سایت ورزش  

 

 سایت شرکتی آتلیه خط خطی

 یاده سازی سایت شرکت خط خطی در حوزه فعالیت های گرافیکی و غرفه های نمایشگاهی طراحی و پ 

 

 فروشگاه اینترنتی اینستایاب

 اینستایاب یاده سازی فروشگاه اینترنتی طراحی و پinstayab.ir  در حوزه فعالیت های تبلیغات اینترنتی و شبکه اجتماعی

 اینستاگرام

 
 

 مهارتها
 

 مهارتهای نرم افزاری
   برنامه نویسیC,C++,Visual Basic  

  معماری طراحی و پیاده سازی بر رویMVC 

  برنامه نویسی حرفه ای وب سایت به زبانPHP  جهت پیاده سازی وب Web Application،ها CMS و  هاWebService 

 ها.

 Bootstrap,HTML,CSS 

  : آشنایی با سیستم عامل هایLinux , Windows Server , Esxi  و مباحثVisualization 

 JavaScript ،jQuery . 

  فریمورکYii2 

 Redis 

 ElasticSearch 

 راحی بانک های اطالعاتی رابطه ای و تجربه کار با بانک های اطالعاتی ط مسلط درMongoDB , MySql, SqlServer, 

Cassandra 

 زبان انگلیسیآشنایی با 

  در سطح متوسط 

 
 
 

 


