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سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی نرم افزار – دانشگاه سراسری صنعتی ارومیه

 – ۱۳۹۱دانشجوی ترم آخر

سوابق مرتبط كار ی
انجام پروژه سیستم قضات برای قوه قضاییه
شهریور و آبان 1394

به عنوان طراح رابط و تجربه کاربری پروژه در کنار یک تیم  ۳نفره و با کمک گرفتن از بسترهای تسکولو و
 GitLabتوانستیم به راحتی به صورت تیمی یک سیستم تصمیم یار را برای مشتری توسعه دهیم .این
سیستم جهت نگهداری سوابق آموزشی  ،پژوهشی  ،کاری  ،تحصیلی  ،پرونده های قضاوت کرده و ...برای
ارزیابی از قضات در نظر گرفته شده است و امکان تعریف انوع سواالت داینامیک برای ارزیابی های
داینامیک را دارا میباشد و هم اکنون در شبکه داخلی مورد استفاده قرار گرفته است.
دانشگاه صنعتی ارومیه ـ مدرس دوره آموزشی مباحث طراحی و توسعه وب مدرن
دی  ۱۳۹4الی فروردین ۱۳۹۴

با برگزاری جلسه معارفه در دانشگاه و ثبت نام دانشجویان راغب  ،به مدت  3ماه به آموزش مباحث
طراحی پرداخته شد و بعد از آن نیز مباحث  Bootstrap,Gitمطرح شد.
باز طراحی سایت پین پول pinpool.ir
مهر الی آبان 1394

باز طراحی رابط کاربری صفحه اول و صفحات داخلی از صفر پیاده سازی شده از فریم ورک بوت استرپ و
 Sassبرای استایل دهی و شخصی سازی استفاده شده همچنین برای اجرای تسک ها از  Gulpjsو برای
مدیریت پکیج های سمت کاربر از  bowerاستفاده کردم.
سیستم مدیریت کنفرانس
آذر الی بهمن 1394

یک استارت آپ برای مدیریت روند برگذاری کنفرانس میباشد که طراحی رابط کاربری آن به عهده بنده
بود .و در آن از  Sassو  Bootstrap4که برای اولین بار راستچین کردم .قابلیت چند زبانه بودن و پشتیانی
از زبان های  rtl,ltrاز جمله چالش هایی بود که آنها را پیاده سازی کردیم.
کارگاه طراحی وب در دانشگاه صنعتی ارومیه
اردیبهشت 1395

مبانی طراحی وب برای دانشجویان عالقهمند در قالب کارگاه و به صورت عملی ارایه شد .مباحثی همچون
 HTML5,CSS3,JavaScriptمطرح شد.

پروژه های سورس باز
پروژه سیستم مدیریت محتوای  DNTCms؛ سورس کد در مخزن گیت هاب

سیستم  Decision؛ سورس کد در مخزن گیت هاب
فروشگاه اینترنتی شهر طالیی من ؛ سورس کد در مخزن گیت هاب
انجمن توسعه داده شده با  Asp.net Web Forms 4.5؛ سورس کد در مخزن گیت هاب و سایت برنامه
نویسان
قالب راستچین شده پنل مدیریت ؛ سورس کد در مخزن گیت هاب

مقاالت در سایت های ایرانی
سری  ۵قسمتی شروع کار با  GulpJsدر سایت دات نت تیپس
آموزش های طراحی وب با فریمورک بوت استرپ

اکانت های شبکه های اجتماعی و سایت های تخصصی


دات نت تیپس



گیت.هاب



لینکداین



توییتر

عالئق و فعالیت های حرفه ای


طراحی سیستم های نرم افزاری



پیاده سازی سیستم های مدرن تحت وب



پژوهش بر روی متدولوژی های چابک



فعالیت در جامعه متن باز



مطالعات تخصصی در حوزه رابط کاربری و تجربه کاربری



کار با فریمورک  Scrumدر بستر TFS



شرکت در دو دوره استارت آپ ویکند ارومیه



مباحث BigData

مهارتهای مرتبط
مهارتهای برنامه نویسی


تسلط بر HTML5



تسلط بر  CSS3و مفاهیم طراحی واکنشگرا



تسلط بر پیش پردازنده های  CSSمانند Sass,Less



تسلط بر  task runnerهای جاوااسکریپت مانند GulpJS,GruntJS



تسلط بر مفاهیم برنامه نویسی JavaScript



تسلط بر فریم ورک های  CSSمانند Bootstrap,MaterializeCSS



تسلط بر مفاهیم  Wireframingو  Sketchدر طراحی تجربه کاربری



تسلط بر ورژن کنترل Git



تسلط بر ES6



آشنایی با مفاهیم  NodeJSو فریم ورک Express



آشنایی با مفاهیم  Realtimeو Socket.io



آشنایی با پایگاه داده های  NoSqlو Mongodb



آشنایی با زبان های اسکریپتی مانند python,php



آشنایی با فریم ورک AngularJS 1.x



آشنایی با Coffeescript



آشنایی با  ASP.Net MVCو توانایی کار با ویو ها



آشنایی با PostCSS



آشنایی با طراحی قالب های وردپرس



آشنایی با مفاهیم تایپوگرافی



آشنایی با پایگاه داده های SQL Server, MySQL



آشنایی با توسعه برنامه های هیبرید موبایل با Phonegap , Cordova



آشنایی با توسعه مستقل از پلت فرم برنامه های دسکتاپ با electron



آشنایی با الگوی طراحی  MVVMو فریم ورک Knockout JS



آشنایی با Typescript



آشنایی با تست نویسی جاوااسکریپت فریم ورک تست Jasmine



آشنایی با متدولوژی های رایج توسعه نرم افزار از جمله RUP,XP

آشنایی با زبانهای خارجی


زبان انگلیسی
در سطح متوسط به باال برای تحقیق و ترجمه متون تخصصی و سطح پایین برای مکالمه

سایر مهارتها


توانایی خود آموزی باال بدون شرکت در هیچ دوره حضوری یا مجازی



توانایی هدایت تیم های کوچک طراحی



گذراندن دوره  Network+و  MCITPدر ترم سوم دانشگاه

به روز رسانی  23 :اردیبهشت 1394

