
درباره من  در ده سـال گـذشـته بـصورت مسـتقل و یا در شرکت هـای کوچک و بـزرگ در زمینه نـرم افزار فـعالیت داشـته ام. 
مـن عـالقـه زیادی بـه زبـانـهای بـرنـامـه نـویسی، پـایگاه داده هـای پیشترفـته، سیستم هـای تـوزیع شـده و کاهـش 

پیچیدگی فرایند های توسعه نرم افزار ها دارم.  

تجربه ها توسعه دهنده - ۱۳۸۵ تا اکنون 
 تجـربـه هـای زیادی را در زمینه تـوسـعه نرم افزارهـای تـحت وب و مـوبـایل را در پـروژه هـایی که انـجام داده ام بـدسـت 
آورده ام. مـواردی مـرتـبط بـا مـحصوالت خـوراکی، خـرده فـروشی هـا، رسـانـه هـای نـوین، بـانکداری، سـرمـایه گـذاری، 

حقوقی و صنایع دارو. همچنین عالقه زیادی به پروژه های کوچک و بزرگ در زمینه وب یا دسکتاپ دارم. 

توسعه دهنده -  Angular.io(Google) - ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ 
زار cli و gulp ) مـرتـبط بـا JavaScript و TypeScript و عـضو تیم تـوسـعه  زار هـای بـرنـامـه نـویسی ( ابـ تـوسـعه ابـ
ابزار های آزمون انتها-به-انتها برای ویژگی های تعاملی (مابین سرویس دهنده و سرویس گیرنده) در کتابخانه. 

 توسعه دهنده - Couchbase - ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ 
 عضو تیم توسعه کتابخانه NodeJs با پایگاه داده couchbase از نسخه ۱.۰.۰ تا ۱.۱.۱ 

 توسعه دهنده سمت سرور - آستان قدس رضوی - ۱۳۹۲ 
 Yii مبتنی بر فریم ورک PHP توسعه یک فریم ورک

 مدیر فنی - گروه فنی نقطه آبی - ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ 
هماهنگی و مدیریت تیم شش نفره از توسعه دهندگان، توسعه و پیاده سازی استاندارد های طراحی، 

مشاوره فنی مشتریان و مدیریت و تحلیل پروژه ها. 
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 توسعه دهنده سمت سرویس گیرنده - ساحران تجارت - ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ 
 Rimo توسعه و بهبود ابزارها و ویژگی های سیستم مدیریت محتوا 

 تحصیالت کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی، مشهد، ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ 
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمان، ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ 

دانشجو دکترا مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یزد، ۱۳۹۶ تا اکنون 

 Lambda Architecture for Real-Time BigData Analytics انتشارات
 ژورنال هوش مصنوعی و داده کاوی دانشگاه شاهرود، ۱۳۹۶ 

  
 Gloup.io: A JavaScript Library for Real-Time Web Applications 

 کنفرانس بین المللی در علوم و مهندسی 
 دانشگاه استانبول، ترکیه، ۱۳۹۵ 

  
 Base Framework: A High Performance full MVC PHP Framework 

  کنفرانس بین المللی در علوم و مهندسی 
 دانشگاه استانبول، ترکیه، ۱۳۹۵  

مهارت ها طراحی گرافیکی (۲۴ پروژه)        ●●●○○○ 
 توسعه سمت سرویس دهنده (۱۴ پروژه)   ●●●●●○ 
 توسعه سمت سرویس گیرنده (۲۱ پروژه)     ●●●●●○ 
 توسعه نرم افزار موبایل ( ۹ پروژه )      ●●●●○○ 
 تحلیل داده های عظیم (۲ پروژه)     ●●○○○○ 
 پایگاه داده های No-SQL (۸ پروژه)    ●●●●○○ 
 مدیر سرور (۴ سال)        ●●●○○○ 
 تحلیل پروژه (۱۳ پروژه)       ●●●●○○ 
 نرم افزار های بالدرنگ وب (۸ پروژه)    ●●●●●○ 



زبان فارسی         ●●●●●● 
 انگلیسی (مباحث فنی)     ●●●○○○ 

عالیق اینترنت اشیاء    نرم افزار های قدرتمند اینترنت   تحلیل داده های عظیم 
 محاسبات ابر    سیستم های توزیع شده    مدیریت پروژه 

 نرم افزار های بالدرنگ  شبکه های نرم افزار محور   

زبانهای برنامه  
 ○●●●●● Java   ●●●●●○ JavaScript   ●●●●●○  PHP نویسی
 ○●●●●● Swift   ●●●●○○ C Family   ●●●●○○ Python 
 ○○●●●● Scala   ●●●○○○  Ruby   ●●●○○○  Perl 

    ○○○○●●  Erlang   ●●○○○○  Go 

 Jun, 2008 - CIW: Master Web Designer مدارک
 Apr, 2009 - LPIC-1 Certified Linux Administrator certification 

 Oct, 2009 - LPIC-2 Certified Linux Engineer certification 
 Jul, 2014 - JavaScript Certificate by W3School 

 Oct, 2014 - M101P: MogoDB for Developers 
 May, 2016 - Elastix Certified Engineer 

سخنرانی ها جاوا اسکریپت: موارد عجیب و غریب 
 سومین کنفران وب مدرن، مشهد، ۱۳۸۹ 

 نرم افزار های قدرتمند اینترنت 
 کنفرانس تجربه کاربری، شیراز، ۱۳۹۴ 

 حلقه طالیی موفقیت 
 همایش روز مهندس، دانشگاه ولیعصر رفسنجان، ۱۳۹۵ 



  

تجربه های دانشگاهی درس پایگاه داده، دستیار استاد 
 دانشگاه صنعتی سجاد، ۱۳۹۱ 

  
 درس ریز پردازنده ها، دستیار استاد  

 دانشگاه صنعتی سجاد، ۱۳۹۲ 
  

 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 
 دانشگاه ولیعصر رفسنجان، ۱۳۹۵ 

  
 درس پایگاه داده 

 دانشگاه ولیعصر رفسنجان، ۱۳۹۵ 

  

کارگاه های آموزشی مبانی برنامه نویسی کامپیوتر  

 برنامه نویسی شی گرا پیشرفته (الگوهای طراحی)  

 ساختمان داده و طراحی الگوریتم  

 طراحی و تحلیل سیستم ها نرم افزاری  

 CIW master designer مباحث و سرفصل های دوره 
 No-SQL پایگاه داده های 

 میکرو کنترلرها و خانه های هوشمند 
 AngularTS and Typescript 

 NodeJs برای توسعه دهنده گان سمت سرویس دهنده 
 Sass , Compass, and Susy 


