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 الت یتحص

 یبهشت دیدانشگاه شه افزارسخت  یمهندس ارشد یکارشناس •
 آزاد تهران مرکز   انشگاه دک یبرق الکترون یمهندس یکارشناس •

 فعالیت   سوابق

 ادیبن ان،یعالمه کرباسچ تیسا اندبکو  اندفرانتدر توسعه  یپروژه و همکار  تیر یمد •
 ۱۴۰۰ زی و پا تابستان - انیعالمه کرباسچ

o ان یآثار استاد عالمه کرباسچ قینشر و تحق سامانه 
o React, Nextjs, redux, pwa, express and mongoDB 

 ۱۴۰۰ تابستان - شی اتر ، DamnPlastic اندفرانتتوسعه  •
o با استفاده از  یفایتم شاپ ساختliquid  وJS 

 ۱۳۹۹ زمستان - شی اتر  ،UVEA وردپرسو  اندفرانته توسع •
o کت یو ر  یگستب یشرکت با استفاده از تکنولوژ  تیسا 
o Gatsby, React - functional components, react hooks, material ui, 

graphql, context for state management, wordpress plugin 
تا   ۱۳۹۹ زمستان - کانادا ،SEB اندبکو  اندفرانتدر توسعه  یپروژه و همکار  تیر یمد •

 ۱۴۰۰تابستان 
o حق   دیخر  هی و بر پا ستاگرامنیمشابه ا لمیاشتراک و عکس و ف یاجتماع شبکه

 محتوا تولیدکنندگاناشتراک 
o React - functional components, react hooks, material ui, context for 

state management, pwa, for backend using express with typescript 
and mongodb 
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  ۱۳۹۹ زمستان - یمجاز  یفضا یمرکز مل داد،یرو تیر یمد سامانهک ب توسعه فرانت و •
 ۱۴۰۰تا بهار 
o کشور  یدادهایرو تیر یمد سامانه 
o Vue, vutify, vuex, pwa, express and mongoDB 

 ۱۳۹۹ زی و پا تابستان - برکت بنیاندانششرکت  نجا،یا هست اندفرانتتوسعه  •
o محصوالت ع ی فروش و توز  سامانه 
o Vue, vutify, vuex, pwa 

تا   ۱۳۹۸ زمستان - یبخش خصوص ی، آزمون استخدامIran.hr اندفرانتتوسعه  •
 ۱۳۹۹ تابستان

o یمنابع انسان تی ر یمد یراهکارها 
o React - functional components, react hooks, material ui, context for 

state manamnets 
تا   ۱۳۹۷ زمستان - کایامر  متحدهایاالت ، PM Design اندفرانتپروژه و توسعه  تیر یمد •

 ۱۳۹۸زمستان 
o ی عمران یهاپروژه  تیر یمد سامانه 
o React - class components and functional components together, 

material ui, redux for state manamnets, pwa . 
 ۱۳۹۸ تابستان -  دی، شرکت فرادHSE سامانه اندفرانتتوسعه  •

o سامانه HSE 
o React - functional components together, material ui, redux for state 

manamnets 
 ،یمتیر  اندفرانت در توسعه  یو همکار  لیموبا شنیکیپروژه، توسعه اپل تیر یمد •

 ۱۳۹۸تا زمستان  بهار - تهران
o هارستوران یابیارز  سامانه 
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o React and react native - class components and functional 
components together, material ui for react and native base for react 

native, context for react and redux for react native, pwa . 
 ۱۳۹۷ زی پا - آوران مبتکرشرکت پارس فن همراز، اند فرانت دهندهتوسعه •

o ی راز  مهیفروش ب پرتال 
o React - functional components together, material ui, redux for state 

manamnets 
 ۱۳۹۷ تابستان -  آوران مبتکرتعاول، شرکت پارس فن  شنیکیاپل لیموبا دهندهتوسعه •

 نظر وزارت کار  ریز  های تعاون تی ر یجهت مد لیموبا شنیکیاپل •
• React Native - functional components together,Native base, redux for 

state manamnets 
 تاکنون  ۱۳۹۷  تابستان - ، تهرانFudev Group لرعام یمد •

o افزار توسعه نرم شرکت 
 ۱۳۹۷تا تابستان  ۱۳۹۶ زمستان - آپاستارت چکلمه، فول استک دهندهتوسعه •

o  ل یموبا یباز 
o Django for backend and Android java for mobile app 
o In version two change backend to node js and mobile to React 

native 
 ۱۳۹۷ بهار - آپاستارت ،یبالندگ فصل استک ل فو دهندهتوسعه •

o محرمانه کامالا  صورتبهمشاوره نوجوانان در مورد مسائل بلوغ  شنیکیاپل 
o Nodejs, socket.io, react - class components, material ui, redux, pwa . 

 ۱۳۹۶ تابستان -  فرا الکتریک $،SE فول استک دهندهتوسعه •
o موتورخانه تیر یمد سامانه 
o Python, Django, materialize 
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 زی پا - فیشر  مکتب و فول استک ی، تجربه کار اندفرانت یهارس دورهمسئول و مد •
 ۱۳۹۹تا تابستان  ۱۳۹۶
o رانیا نویسیبرنامهبوت کمپ  نینخست 

تا   ۱۳۹۴ تابستان - کنفرانس، شرکت پند تیر یمد سامانه اند فرانت دهندهتوسعه •
 ۱۳۹۴زمستان 

o Bootstrap, materialize, jQuery, CSS animation 
• Frontend Developer تا بهار  ۱۳۹۳ زمستان - مجالت، شرکت پند تیر یمد سامانه

۱۳۹۴ 
o Bootstrap, materialize, jQuery, CSS animation 

 ۱۳۹۶تا  ۱۳۸۶ - لنسر، تهران یفر  فول استک دهندهتوسعه •
o متعدد یهاپروژه 
o Java mobile app (android), WordPress, C# (wpf and asp.net), C++ 

arm cortex m3 programming, VHDL programming for FPGA and 
etc. 

 هامهارت 

 JavaScript, Python, PHP, C#, Java, C++, Go lang: نویسیبرنامه زبان  •
 MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Sqliteداده:  گاهیپا •
 :ورک  میفر  •

 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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 و منطق:   کیالج •
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 


