محمد شبیری

تحصیالت
• کارشناسی ارشد مهندسی سختافزار دانشگاه شهید بهشتی
• کارشناسی مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد تهران مرکز

سوابق فعالیت
• مدیر یت پروژه و همکار ی در توسعه فرانتاند و بکاند سایت عالمه کرباسچیان ،بنیاد
عالمه کرباسچیان  -تابستان و پایز ۱۴۰۰
 oسامانه نشر و تحقیق آثار استاد عالمه کرباسچیان
React, Nextjs, redux, pwa, express and mongoDB o
• توسعه فرانتاند  ،DamnPlasticاتر یش  -تابستان ۱۴۰۰
 oساخت تم شاپیفای با استفاده از  liquidو JS
• توسعه فرانتاند و وردپرس ، UVEAاتر یش  -زمستان ۱۳۹۹
 oسایت شرکت با استفاده از تکنولوژ ی گستبی و ر یکت
Gatsby, React - functional components, react hooks, material ui, o
graphql, context for state management, wordpress plugin
• مدیر یت پروژه و همکار ی در توسعه فرانتاند و بکاند ، SEBکانادا  -زمستان  ۱۳۹۹تا
تابستان ۱۴۰۰
 oشبکه اجتماعی اشتراک و عکس و فیلم مشابه اینستاگرام و بر پایه خر ید حق
اشتراک تولیدکنندگان محتوا
React - functional components, react hooks, material ui, context for o
state management, pwa, for backend using express with typescript
and mongodb
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• توسعه فرانت و بک سامانه مدیر یت رویداد ،مرکز ملی فضای مجاز ی  -زمستان ۱۳۹۹
تا بهار ۱۴۰۰
 oسامانه مدیر یت رویدادهای کشور
Vue, vutify, vuex, pwa, express and mongoDB o
• توسعه فرانتاند هست اینجا ،شرکت دانشبنیان برکت  -تابستان و پایز ۱۳۹۹
 oسامانه فروش و توز یع محصوالت
Vue, vutify, vuex, pwa o
• توسعه فرانتاند  ،Iran.hrآزمون استخدامی بخش خصوصی  -زمستان  ۱۳۹۸تا
تابستان ۱۳۹۹
 oراهکارهای مدیر یت منابع انسانی
React - functional components, react hooks, material ui, context for o
state manamnets
• مدیر یت پروژه و توسعه فرانتاند  ،PM Designایاالتمتحده امر یکا  -زمستان  ۱۳۹۷تا
زمستان ۱۳۹۸
 oسامانه مدیر یت پروژههای عمرانی
React - class components and functional components together, o
.material ui, redux for state manamnets, pwa
• توسعه فرانتاند سامانه  ،HSEشرکت فرادید  -تابستان ۱۳۹۸
 oسامانه HSE
React - functional components together, material ui, redux for state o
manamnets
• مدیر یت پروژه ،توسعه اپلیکیشن موبایل و همکار ی در توسعه فرانتاند ر یتمی،
تهران  -بهار تا زمستان ۱۳۹۸
 oسامانه ارز یابی رستورانها
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React and react native - class components and functional o
components together, material ui for react and native base for react
.native, context for react and redux for react native, pwa
۱۳۹۷  پایز-  شرکت پارس فنآوران مبتکر،• توسعهدهنده فرانتاند همراز
 پرتال فروش بیمه راز یo
React - functional components together, material ui, redux for state o
manamnets
۱۳۹۷  تابستان-  شرکت پارس فنآوران مبتکر،• توسعهدهنده موبایل اپلیکیشن تعاول
• اپلیکیشن موبایل جهت مدیر یت تعاونیها ز یر نظر وزارت کار
React Native - functional components together,Native base, redux for

•

state manamnets
 تاکنون۱۳۹۷  تابستان-  تهران،Fudev Group • مدیرعامل
 شرکت توسعه نرمافزارo
۱۳۹۷  تا تابستان۱۳۹۶  زمستان-  استارتآپ،• توسعهدهنده فول استک چکلمه
 باز ی موبایلo
Django for backend and Android java for mobile app o
In version two change backend to node js and mobile to React

o

native
۱۳۹۷  بهار-  استارتآپ،• توسعهدهنده فول استک فصل بالندگی
کامال محرمانه
 اپلیکیشن مشاوره نوجوانان در مورد مسائل بلوغ بهصورتo
ا
.Nodejs, socket.io, react - class components, material ui, redux, pwa o
۱۳۹۶  تابستان-  فرا الکتریک،$SE • توسعهدهنده فول استک
 سامانه مدیر یت موتورخانهo
Python, Django, materialize o
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 پایز-  تجربه کار ی و فول استک مکتب شر یف،• مسئول و مدرس دورههای فرانتاند
۱۳۹۹  تا تابستان۱۳۹۶
 نخستین بوت کمپ برنامهنویسی ایرانo
 تا۱۳۹۴  تابستان-  شرکت پند،• توسعهدهنده فرانتاند سامانه مدیر یت کنفرانس
۱۳۹۴ زمستان
Bootstrap, materialize, jQuery, CSS animation o
 تا بهار۱۳۹۳  زمستان-  شرکت پند، سامانه مدیر یت مجالتFrontend Developer •
۱۳۹۴
Bootstrap, materialize, jQuery, CSS animation o
۱۳۹۶  تا۱۳۸۶ -  تهران،• توسعهدهنده فول استک فر ی لنسر
 پروژههای متعددo
Java mobile app (android), WordPress, C# (wpf and asp.net), C++ o
arm cortex m3 programming, VHDL programming for FPGA and
.etc

مهارتها
JavaScript, Python, PHP, C#, Java, C++, Go lang :• زبان برنامهنویسی
MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Sqlite :• پایگاه داده
:• فر یم ورک
Reactjs, React native, Redux, React Router, Vuejs, Vue - Router, Vuex,
Nuxt, materialize, material ui, vuetify, ExpressJs, Mongoose, Lodash, EJS,
PassportJS, jQuery, WordPress, Django,
git, postman, docker, linux, npm, yarn :• ابزار
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:• الجیک و منطق
Object Oriented Programming, Functional Programming, Virtual Dom,
NoSQL Database Patterns, SPA, Restful Architecture, AJAX, DOM, HTTP
and HTTPS server, Socket Programming, JWT and Session - Based
Authentication
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