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 سوابق تحصیلی
 

 (85-81کارشناسی نرم افزار کامپیوتر از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب)

 شاره کرددر ژاپن ا 2005دستاوردهای این دوره میتوان به یک دوره حضور در مسابقات جهانی روبوکاپ از 

 انصراف( دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات-کارشناسی ارشد)ناتمام

 
 سوابق شغلی

 پایان شروع سمت شرکت

 1/7/85 1/3/85 برنامه نویس وب خدمات انفورماتیک راهبر

 1/10/87 1/10/86 برنامه نویس ویندوز به پرداز جهان

 مشاوره و پروژه همکاری بصورت 1/10/87 مدیر فنی نویان رادین

 ادامه دارد 1/1/93 مدیر فنی رادمان

 دامه داردا 1/4/93 مدیر فنی چوگان

 ادامه دارد 1/6/92 مشاور بیمه پاسارگاد

 

 پروژه ها

 نام پروژه سمت توضیحات

 Cسی ++لینوکس با استفاده از زبان برنامه نویپیاده سازی در محیط 

 برای نمایش سه بعدی OpenGLو بهره بری از  Qtو کتابخانه ی 

 محیط

 برنامه نویس

 شبیه ساز نمایشگر مسابقات ربات های امدادگر

 سیستم توزیع سیمان برنامه نویس  پیاده سازی گزارشات با استفاده از کریستال ریپورت

 ( و معماریwf 3.5افزار مبتنی بر ورک فلو)توسعه دهنده نرم 

 سرویس گرا

طراح و برنامه  

 نویس
 سیستم جامع سازمان بنادر و کشتیرانی

با سمت  WCF و  Asp.Netتوسعه و پشتیبانی با استفاده از 

 برنامه نویس

طراح و برنامه  

 نویس
 وب سایت ایرانکد

. Asp.Net Mvc, YUIتوسعه توسط 

EntityFramework, Wcf 

طراح و برنامه  

 نویس
 وب سایت خدمات ایرانکد



 توسعه فریم ورک برای پروژهای دسکتاپ.
طراح و برنامه  

 نویس
Framework for Window 
Application 

و توسعه کامپوننت های  DDDتوسعه فریم ورک بر اساس معماری 

Open Source Telerik  وب بر مبتنی های پروژه جهت. 

  
Framework for Asp.net Mvc 
Application 

، بصورت WFتوسعه و پشتیبانی زیر ساخت های الزم توسط 

SPA(Single Page Application) و مدیریت فنی پروژه 

مدیر  طراح و 

 سیستم تعامالت ایرانکد فنی 

 و مدیریت فنی WFتوسعه و پشتیبانی زیر ساخت های الزم توسط 

 پروژه

طراح و مدیر  

 فنی
 ایرانکد بازنویسی سایت

 و مدیریت فنی WFتوسعه و پشتیبانی زیر ساخت های الزم توسط 

 پروژه

طراح و مدیر  

 فنی
 سیستم مدیریت اعضای ایرانکد

 AngularJsتوسعه و پشتیبانی زیر ساخت های الزم با استفاده از 

 و مدیریت فنی پروژه WebApiو 

طراح و مدیر  

 سیستم مدیریت زنجیره تآمین فنی

و  NServiceBusو تکنولوژی  CQRSمطالعه بر روی معماری 

Message Broker  هایی همچونRabbitMQ, 

ZeroMQ, ActiveMQ  برای ایجاد یکmiddleware  برای 

 شده توزیع های سیستم

 تحقیق و توسعه

 سیستم یکپارچه سازی اطالعات

 صدور بیمه )پاسارگاد(سیستم  مشاور  Asp.Net Mvcطراحی فریم ورک، مشاوره و تدریس 

 )بنییاد ملی نخبگان(سامانه ثریا مشاور مشاوره فنی

 & asp.net mvc طراحی پیاده سازی و استقرار با استفاده از

telerik extention for asp.net mvc 

طراح و توسعه   

 دهنده
 سیستم مدیریت منابع انسانی)کمیته امداد امام

 خمینی(

 & asp.net mvc طراحی پیاده سازی و استقرار با استفاده از

telerik kendo ui component  با استفاده از معماری

DDD , EF Code First 
 بصورت چند زبانه

طراح و توسعه  

 دهنده
 سیستم مدیریت کارتهای هدیه

، Wf 4.5 ،WPFپیاده سازی با استفاده از تکنولوژی 

NServiceBus 
 customدر این سیستم سعی بر این شد تا با استفاده از 

activity  های نوشته شده برایwf ان به برنامه نویسان این امک

ی نمایند داده شود تا بتوانند فرآیندهای کاری را طراحی و پیاده ساز

 و در محل نصب بتوانند آنرا تغییر و شخصی سازی نمایند.

  
طراح و توسعه  

دهنده و مدیر 

 فنی
Business Process Management 

System 

طراحی شد. درا ین سیستم  CQRSاین سیستم بر اساس معماری 

استفاده شده است و تمامی اجزاء  UIدر الیه  angularJsاز 

از طریق سرویس باس باهم در  Messagingسیستم با الگوی 

 ارتباط هستند.

طراح و توسعه  

دهنده و مدیر 

 فنی
 سیستم مدیریت محتوی کارگذاری بورس

http://asp.net/
http://asp.net/
http://asp.net/


هیه کارگذاری تاین ابزار برای اتصال ماژول های مختلف مربوط به 

شد. در حقیقت سرویس باس زیر ساختی برای تولید سیستم های 

 توزیع شده می باشد.

طراح و توسعه  

دهنده و مدیر 

  فنی
Service Bus 

رویس سو با استفاده از  CQRSاین سیستم نیز با استفاده از الگوی 

  باس در حال نوشن می باشد.

طراح و مدیر  

 فنی
 سیستم توزیع شده سامانه بوفه سالمت   

  با استفاده از سرویس باسسیستم توزیع شده 
طراح و مدیر 

 فنی

سیستم خرید و فروش آنالین بورس اوراق 

 بهادار

عد بپیاده سازی فرایند تزریق خون و پیگیری وضعیت حیاتی بیمار 

 از تزریق

طراح و مدیر 

 فنی
 سبستم مدیریت توزیع خون

 
مدیر طراح و 

 فنی
 B2Cو  B2Bسیستم فروش 

 ReportPortalو  SSASپیاده سازی هوش تجاری با استفاده از 
طراح و مدیر 

 فنی
 سیستم نظر سنجی توسط موبایل

 
 

 

 مهارت ها

 HTMLو  Java ،C# ،Javascript ،CPP، jQuery، CSS نویسی برنامه زبان

Mobile application with PhoneGap 

SQL Server ،MongoDB ،RavenDB 

EntityFramework, NHibernate 

 طراحی و معماری سیستم

 CQRSو همچنین الگوی  Test Driven Designو  Domain Driven Designتسلط بر معماری 

  (SOA)تسلط بر معماری سرویس گرا

ServiceBus 

  WCFو  WFتسلط بر 

Dot Net Framework 4.0(WF 4.0, WCF, WPF) 

Microsoft Web API 



ASP.NET MVC 

AngularJs ،ReactJs 

Crystal Report ،StimulSoft ،ReportPortal 

BI Tools(SSAS, ReportPortal) 


