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 بخشی از مهارت ها

  مسلط به زبان برنامه نویسیC# 

  مسلط بهDesign Pattern   پیاده سازی کلیه پروژه ها بر اساس الگوهای معروف ارائه کارهای شی گرا مبتنی بر

بر اساس الگوهای الگوهای طراحی به شرکت تحلیل داده ارائه مشاوره و شرکت در پیاده سازی سوئیچ های بانک مسکن 

 طراحی

  تسلط کامل بر معماریDomain Driven Architecture    (DDD)  و به کارگیری معماری قدرتمند فوق در کلیه پروژه

 ها

  تسلط کامل بر سیستم های اطالعاتی NoSQL  وDBongoM و اخذ مدرک بین المللی آکادمیDBongoM  

 تسلط کامل بر بستر (نرم افزاریplatform )ASP.Net MVC  در حد پیاده سازی چندین سامانه و اپلیکیشن تحت وب

  usebco.irسایت و پیاده سازی وب سایت   irnuget.ir شامل بخش تحلیل سایت تحلیل داده ،پیاده سازی وب سایت  

ن سال ها تدریس حرفه ای و... و همچنیBKkala.com، تحلیل و طراحی و پیاده سازی )سایت فروش مجموعه ای(

 MVCدوره های 

  مسلط بهSQL Services Integration Services (SSIS)  در حد پیاده سازی پکیج های انتقال و تغییر شکل داده در

 شرکت فاراتل

  مسلط به پایگاه دادهSQL-SERVER 

  تسلط کامل برEntity Frame Work Code First 
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  تسلط کامل برWeb API  مبتنی بر تکنولوژی های.Net  و پیاده سازی چندین پروژه حرفه ای بر اساس تکنولوژی

Web API 

  تسلط کامل برAngular js   و پیاده سازی چندین پروژه با استفاده ازAngular js 

  تسلط کامل بر مفاهیمAjax  و همچنینSingle Page Application  با استفاده ازAngular js    وKenduUI 

  تسلط کامل بر کامپوننت های سرور سایدMVC Telerik  

  تسلط بر مفاهیمTest Driven Development و طراحی سیستم تست جهت پروژه های نرم افزاری همراه با چرخه

 تولید نرم افزار

  مسلط به برنامه نویسی موازی 

  مسلط بهTPL 

 )مسلط به ابزار های گزارش گیری )استیمول 

 تسلط کامل بر زبان (های تحت کالینتHTML5,CSS3) 

  تسلط کامل بر زبان های تحت کالینت در حد نوشتن سیستم انتقال تصویر آنالین با استفاده از پیاده سازی مفاهیمRTC  

 Java script  JQUERY ,در 

  مسلط به فریم ورکBootstrap  در حد تدریس حرفه ای 

  مسلط بهSASS preprocessor(Sassy CSS Syntax)  حد تدریس حرفه ایدر 

  تسلط کامل برKendo UI Server Side 

  تسلط کامل برKendo UI Client Side 

  تسلط کامل بر Signal-Rو پیاده سازی چندین وب سایت با استفاده از تکنولوژی های فوق 

 بخشی از فعالیت ها

 از صفر تا صد  لیپروژه تحل یساز ادهیپ

 پروژه : شرح

 دارای امکاناتی به شرح مختصر زیر می باشد باشد و یم  Google Analyticsپروژه همانند پروژه  نیا

 ثبت می نمایند. Tahlilبه اعضایی که سایت خود را در سامانه   Tokenاعطای یک -1

 در وب سایت مربوطه بارگذاری می شوند.  Tokenپیاده سازی یک سامانه جاوا اسکریپت که با اضافه شدن این  -2

مربوط به ورود و خروج  Logکه به صورت آنالین و زنده  Google Analytics Real Timeبیه پیاده سازی امکانی ش -3

 کاربر به وب سایت را شناسایی می نماید .

ثبت آنالین گزارش بازدید تک تک صفحات هر بازدیدکننده هر کالینت و ثبت اطالعات زمانی و همچنین مکانی  -4

 ننده شامل کشور، استان، شهر به ازای هر بازدیدک



 به ازای بازدید سایت  Unique Visitorsامکان تشخیص  -5

 به ازای بازدیدهای متوالی سایت  Unique Sessionامکان تشخیص  -6

   (  Traffic Sourcesامکان شناسایی منابع ترافیکی هر سایت ) -7

 شده اند.امکان شناسایی لغاتی که کاربران از طریق جستجوی آنها توسط مرورگر به سایت مشتری هدایت  -8

 که توسط آن سایت بازدید شده مثال موبایل، تبلت ، لپ تاپ و ...  Deviceامکان شناسایی تفکیکی  -9

 امکان شناسایی سیستم عامل بازدیدکنندگان وب سایت  -10

 امکان شناسایی نوع مرورگر بازدیدکننده سایت مشتری)گوگل کروم، موزیال فایرفاکس و ...( -11

  JSON,KendUI,Chart.Jsساس کلیه پارامترهای فوق با استفاده از امکان رسم نمودار تحت وب بر ا -12

 امکان دریافت گزارشات آنالین بر اساس بازه روز و ماه و سال و از تاریخ تا تاریخ  -13

 نکیل : تیآدرس وب سا

 SiteUpRoboپروژه  یساز ادهیپ •

 شرح پروژه :

  محاسبهUptime  از  تیسا ریو مطلع کردن مد تیسرور ساdown  تیسا شدن وب 

آنالین و اوتوماتیک با   Checkingبا یک سیستم  NoSQL , MongoDBتوضیح: این پروژه بر اساس تکنولوژی 

بودن وب سایت می نماید نتیجه کار به صورت  OFFیا  بودن  ONبازدید اتوماتیک وب سایت اقدام به بررسی 

اقدام به ترسیم گزارشات آنالین از  JQueryوWebAPIو همچنین ترکیب   (Signal-Rگزارشات آنالین )با استفاده از 

 فرآیند صحت عملکرد سایت می نماید.

  سرور( یها نهیفشار هز لی:  )لغو پروژه بدل تیآدرس وب سا 

 ینور یمیپتروش یروابط عموم تیریمد یطراح 

 نکی:لونیاتوماس آدرس 

 نکیل تیسئو سا یبررس تیوب سا یطراح 

 مستربچ ونیفرموالس دیبرنامه تول یطراح 

 (نیبا شرکت حص یبانک مسکن)همکار یبانک چییسو 

 (نیبا شرکت حص یپرداخت بانک مسکن)همکار خدمات 

نمودن بخش هایی از کارکرد با استفاده از  Reengineerارائه مشاوره در معماری ارائه راهکارهای بهینه سازی و 

  Domain Driven Designمعماری 

 جهت تست خودکار نرم افزار ها Test Drivenارائه راهکارهای 

 



  

  برنامه نویسی سایتusebco.ir  )سایت فروش مجموعه ای( 

  مدرس دوره عمومیjava  script      وjquery   آموزشگاه تحلیل داده 

 های  خصوصی  مدرس دورهAsp.net MVC   ،C#   ،Html Css  و ... آموزشگاه تحلیل داده 

  ساخت و تولید فیلم آموزشی برنامه نویسی موازی و وظیفه ای در سی شارپ برای آکادمیlearnfiles   

  طراحی سایتBKkala.com 

 )بازنویسی و ویرایش برنامه انبار داری شرکت  فاراتل )میزان 

 فرم و کالس های برنامه  16بازنویسی در بیش از  .1

 (Sqlبه   dbfبازنویسی در جداول پایگاه داده )از  .2

 Log Serachاز تغیرات اعمال شده  کاربران برروی داده های موجود در بانک ها  log فرم    اضافه کردن .3

 و... .4

  پکیج هایSSIS  

نمودن پکیج  Deployده دفتر مرکزی و کارخانه فاراتل  و بین دو پایگاه دا  SSISایجاد پکیج های  انتقال داده  .1

 SQL Agentو همچنین زمانبندی پکیج ها با استفاده از  BIDSها با استفاده از 

بعد از تغییر برنامه حسابداری دفتر مرکزی)از پلتفرم داس به ویندوز( که توسط همکاران اینجانب انجام شد به  .2

 فکر تغییر در شیوه

از این ابزار قدرتمند برای این مهم    SSIS ابین این دو واحد کاری افتاده و با تکیه بر تسط به انتقال داده م

 استفاده کرده ام

 تحلیل، طراحی و پیاه سازی برنامه خدمات پس از فروش کارخانه فاراتل 

 تحلیل و منتطق پیاده سازی انواع مراحل خدمات پس از فروش کارخانه  .1

  DALایجاد کالس های قسمت  .2

 BLLایجاد و طراحی کالس های  .3

 C#.Netپیاده سازی این پروژه به زبان  .4

  تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم جامع مدیریت مدارس 

 انجام حضور و غیاب دانش آموزان توسط شبکه   .1

 ثبت و  موارد انضباطی دانش آموزان و اطالع رسانی توسط پیامک .2

  مدرسهمدیریت کتابخانه  .3

 نامه اولیا برای دانش آموزانچاپ و ثبت دعوت  .4

 ثبت و اطالع  تاخیر دانش آموزان  به صورت خودکار .5

file:///G:/sqlkharid/bkkala.com


 انجام امور اجرایی مدرسه  .6

 ثبت اطالعات کارکردهای معلمان .7

 گزارش پیشرفت کاری دانش آموزان .8

 ثبت نتایج آزمون ها .9

 آموزش رانندگی برای همه "طراحی و آماده سازی اتوران مجموعه آموزشی" 

 نگهداری از ماهی های آب شیرین "زشیطراحی لوح آمو" 

  طراحی و تولید برنامه مدیریت آموزشگاه 

 ثبت و تولید برنامه کالسی مدرس  و دانش آموز .1

 اطالع و یاداوری  برنامه تحصیلی به دانش آموزان  .2

 اطالع برنامه کالسی اساتید .3

 مدرس(انجام امور حسابداری آموزشگاه)محاسبه شهریه دانش آموز و حق و التدریس  .4

 ارسال کارنامه دانش آموز به ایمیل و تلفن همراه دانش آموز .5

 چاپ گزارش های مدیریتی مورد نیاز آموزشگاه .6

 و ... .7

 93تا   92نرم افزار،کارخانه فاراتل  سال  برنامه نویس 

  پتروشیمی نوری در عسلویه  در طراحی، معماری و تکنولوژی های مورد استفاده درمشاوره 

 96تا  93رایان آراد یاران  ششرکت گستر ارشد و معمار نرم افزار برنامه نویس 

  طراحی و ایجاد برنامه تست های روانشناسی از جمله تست های این آزمون 

  MMPIتست  .1

 تست افسردگی .2

 تست هوش هیجانی .3

 

 

 

 

 


