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مهارتهای شغلی
برنامهنویسی  Back-Endبا زبان برنامهنویسی  Pythonو فریمورک قدرتمند Django
آشنا با دیتابیسهای SQLite, MySQL, PostgreSQL
مسلط به Django ORM, Template Engine, Authentication, Django Search
دارای تجربهی دیپلوی بر روی سرور مجازی و کانفیگ Nginx
آشنا با سیستم عاملهایWindows - Ubuntu - CentOS :
مسلط به برنامه نویسی شیءگرا و معماری  MVTدر فریمورک Django
ایجاد و مدیریت درگاه پرداخت امن زرین پال ،پنل ارسال ایمیل و پنل ارسال پیامک توسط فریمورک Django
طراحی رابط کاربری با استفاده از کتابخانههای Bootstrap, MaterializeCss, Semantic Ui
مسلط به طراحی واکنشگرا ( ) Responsive
آشنا با مفاهیم رابط و تجربهی کاربری (  UIو ) UX
آشنا به کتابخانه jQuery
طراحی رباتهای هوشمند تلگرامی با زبان برنامه نویسی Python
آشنا با دستورات مدیریتی GIT
توانا در جستوجوی سریع  ،بهینه و پیداکردن کلیدواژههای مناسب در موتور جستوجوگر google
مسلط به مهارتهای هفتگانه ICDL
آشنایی کامل و تسلط در اینترنت و شبکههای مجازی
برنامهنویسی به زبان  C++در سطح پیشرفته و ساختمانهای داده
برنامهنویسی به زبان  pythonدر سطح شیءگرایی
آشنا با نرم افزارهای Visual Studio, PyCharm, Adobe Photoshop, Atom, Sublime, Visual Studio Code
آشنا با پنلهای مدیریتی cPanel, Webmin, phpMyAdmin, phpPgAdmin
آشنا با اصول سئو و مدیریت محتوا

نمونه کار های برتر
وبسایت رسمی انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد کرج به نشانی www.ceckiau.ir
وبسایت رسمی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین ( درحال حاضر  privateاست )
وبسایت رسمی انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف ( درحال حاضر  privateاست )

افتخارات
عضو هیئت رئیسه انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد کرج
کسب مقام اول در مسابقه برنامهنویسی تحت وب (  ) webelopers 2019در دانشگاه صنعتی شریف
تجربهی همکاری در پروژه وبسایت  Djangoتحت نظر دکتر علینژاد دانشگاه  UNSWو دکتر ربیعی دانشگاه
صنعتی شریف

برگزاری کالسهای حل تمرین برنامهنویسی در دانشگاه

درباره من
یک برنامهنویس و طراح وبسایت خالق  ،مسئولیتپذیر و تالشگر که دنبال پیشرفتهای بی وقفست و کار کردن

برایش لذتبخش ترین حس دنیاست

دارای روحیه کار تیمی و مشارکتی و توانا در یادگیری مهارتهای جدید
یا کاری رو انجام نمیدم یا اگه انجام بدم ،به بهترین شکل انجامش میدم
عالقهمند و نوازندهی ساز پیانو
زبان انگلیسی :متوسط
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