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 1389الی 1391

• پایان نامه :طراحی وبسایت خبری با زبان برنامه نویسی php
• معدل15.45 :
کاردانی :نرم افزار – دانشگاه دولتی علی ابن ابیطالب(ع)-کرمان
•

 1386الی 1388

پایان نامه :تبدیل تاریخ میالدی به شمسی و بالعکس با زبان برنامه نویسی C++

• معدل17.65 :
دبیرستان :کامپیوتر – دبیرستان طالقانی-شیراز
• پایان نامه :سیستم مدیریتی بیمارستان با زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک
• معدل14.43 :

مهارت ها و تخصص ها:
• مسلط به فریم ورک الراول
•

مسلط به زبان برنامه نویسی PHP

•

مسلط بر HTML5 , CSS3

• تحلیل سیستم های اطالعاتی در سازمان ها
• آشنایی کامل با پیاده سازی  BPMSو  BPMNدر شرکت ها
•

تسلط به فریم ورک های  CSSشامل Foundation, Bootstrap

•

طراحی سایت مطابق با استاندارد های UI, UX

• آشنایی کامل با سئو و بهینه سازی سایت ها()SEO
• مستندسازی و پیاده سازی سیستم های تحت وب

 1383الی 1385

• آشنایی کامل با بحث تولید محتوای هدفمند و بهینه
•

طراحی قالب برای سیستم مدیریت محتوا wordpress

• آشنایی تخصصی با نرم افزارهای فتوشاپ و اکسل
• گواهینامه مهارت  ،Phpموسسه فنی و حرفه ای ،شیراز1391 ،
• مسلط به نرم افزار  Visual Paradigmو ( Process Makerمدیریت فرآیندهای سازمانی)

سوابق کاری:
• همکاری با کارخانه کولر هوایی آبان با سمت کارشناس سیستم ها (از سال  97تا کنون)
•  5سال فعالیت در بخش فنی روزنامه خبرجنوب شیراز
• مدیرعامل شرکت طراحی وبسایت گودبوم
• عضو تیم پیاده سازی  BPMSو  BPMNدر کارخانه ها
• طراحی وبسایت شرکت همکاران سیستم(بزرگترین شرکت نرم افزارهای مالی در ایران)
• مشاوره و مستندساز سیستم حراجی انالین
• سابقه  1سال همکاری با شرکت ( OrangeItWizشرکت طراحی سایت آمریکایی)
•

طراحی یک  CMSکامال شخصی با زبان php

•

همکاری و مشاوره بهینه ساز(سئو) سایت PCMFA.net

• همکاری و مشاوره بهینه سازی سایت ( hse-me.irآموزش  hseدر جنوب کشور)
• مشاور  ITو کسب و کار آنالین در آژانس هواپیمایی لیدوما
•

عضو تیم توسعه دهنده و برنامه نویسی ZMGroup

• مشاور ارشد و عضو تیم هیئت مدیره هولدینگ آموزشی پارس در شیراز

مقاالت و فعالیت های مرتبط:
• تدریس آنالین دوره های زبان های برنامه نویسی تحت وب
•

ضبط فیلم های آموزشی HTML, CSS, JavaScript

• بیش از  200ساعت تدریس در زمینه های کسب و کار آنالین و طراحی سایت
• تدریس فریم ورک الراول و راه اندازی سایت جامع آموزشی الراول در ایران()LaravelLearn.ir
• برگزاری وبینارهای مختلف در زمینه طراحی سایت
• توسعه دهنده و عضو تیم پیاده سازی در استارت آپ فارس تایپ ()FarsType.ir
• توسعه دهنده و عضو تیم پیاده سازی در استارت آپ موسسه آموزش آنالین دهکده دانش ()KVLC.ir

زبان های خارجی:

انگلیسی-متوسط-خواندن و نوشتن

دیدن نمونه کارها:
جهت دیدن نمونه کارها به صفحه اینستاگرام به آدرس ) (web_designer9مراجعه نمائید.

