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 تحصیالت
 کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 توانایی
 برنامه نویسی  nativeحرفه ای اندروید
 برنامه نویسی سمت وب ( )Back-Endبا زبان  Node JSو ارائه API
 برنامه نویسی زبان جاوا
 طراحی و پیاده سازی رابط کاربری اپلیکیشن های موبایل UI/UX
 مشاوره امنیتی اپلیکیشنهای موبایل
 آماتور در مهندسی معکوس اپلیکیشن های اندروید
 مدیریت پروژه
 تسلط بر کار تیمی و برنامههای کنترل نسخه نظیر Git
 تدریس و آموزش برنامه نویسی

 تجربیات
 همکاری با موسسه بین المللی الف جهت برگزاری دوره های آموزشی برنامه نویسی اندروید
آذر  59تا امروز

 موسس و عضو اصلی انجمن علمی نرم افزار دانشکده فناوری اطالعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز
مهر  59تا مهر 59

 همکاری با انجمن علمی نرم افزار دانشکده فناوری اطالعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز
جهت برگزاری دوره های آموزشی برنامه نویسی اندروید
مهر  59تا هم اکنون

 برنامه نویسی حرفه ای اندروید
مهر  59تا امروز

 تشکیل تیم برنامه نویسی  Plusnetجهت تولید اپلیکیشن های موبایل و وب (اندروید و آی او اس)
شهریور  59تا امروز

 تشکیل تیم برنامه نویسی  iDevelopجهت توسعه اپلیکیشن  Popcorn ، Speed Cameraو
( E-Wigoاندروید و آی او اس)
مرداد  59تا امروز

 تشکیل تیم برنامه نویسی کاوش جهت توسعه اپلیکیشن ( Kavoshاندروید و وب)
اردیبهشت  59تا امروز

 پروژه های سفارشی
 اپلیکیشن اندروید «ابارا پمپ سلکتو»
نرم افزار انتخاب هوشمند پمپ سانتریفیوژ از محصوالت شرکت بین المللی پمپ ابارا
با ارائه هد و دبی مورد نیاز خود برای مصارف گوناگون از جمله مصارف ساختمانی ،بهداشتی ،آبیاری ،زراعت و صنعتی،
مناسب ترین پمپ از محصوالت یکی از معتبرترین برندهای جهانی به نام شرکت پمپ ابارا را انتخاب نمایید
http://ebarapumpselector.com

 اپلیکیشن اندروید «بوک این ایران»
اپلیکیشن بوک این ایران به سفارش شرکت مسافرتی و پروازی آسمان ایرانیان تبریز با همکاری شرکت Plus Net
به منظور تسهیل خرید و دریافت خدمات مسافرتی در قالب  3پلتفرم اندروید آی او اس و وب طراحی و پیاده سازی
شده است
خدماتی هم چون خرید بلیت ت مامی پرواز های داخلی و خارجی  ،رزرو تمامی هتل های داخلی و خارجی  ،خرید تور
های مسافرتی داخلی و خارجی ،خرید بلیت قطار و خدمات مسافرتی همچون بیمه مسافرتی و ایجاد یک محیط
مناسب برای ارتباط دو طرفه بین کاربر و شرکت آسمان پرواز به منظور خدمات غیر حضوری و اطالع رسانی تخفیفات
ویژه.
http://bookiniran.com
http://bookiniran.ir

 اپلیکیشن اندروید «»E-Wigo
اپلیکیشن  E-Wigoیک اپلیکیشن نقشه محور بوده که جهت نمایش ردیاب های شرکت  E-Wigoبروی پلفترم
های اندورید  ،آی او اس و وب توسعه داده شده است.
این اپلیکیشن تمامی ردیاب های یک کاربرد را به صورت آنالین و تاریچخه محور به نمایش میگذارد.
از روش های ارتباطی دائم همانند  socketدر این پروژه به صورت حرفهای استفاده و پیداسازی شده است.
از ویژگی های این اپلیکیشن میتوان به  :دیدن آخرین موقعیت خودروهای خود – دیدن سابقه مسیر هر خودرو –
شنیدن صدای داخل خودرو  -تغییر تنظیم های مختلف ردیاب و  ...اشاره نمود.
به دلیل راحتی هر چه تمامتر کاربر ما در این اپلیکیشن از چندین مپ مختلف همانند – GoogleMap
 MapBox - OpenStreetاستفاده شده است.
http://e-wigo.co/

 پروژه های شخصی
 اپلیکیشن اندروید «»Speed Camera
دوربین های کنترل سرعت در سطح شهر تبریز و حومه را مشاهده نمایید و هنگامی که به نزدیکی دوربین ها میرسید
با استفاده از آالرم به شما هشدار داده میشود  ،سرعت مجاز خود را رعایت کنید تا از جریمه شدنتان جلوگیری شود.
قدرت گرفته از Google Map

 اپلیکیشن اندروید «»Pop Corn
لینک مستقیم دانلود و تماشای آنالین هزاران فیلم ،سریال و زیرنویس در اختیار شماست ،با دیتابیس جدید و
پشتیبانی از فیلمهای 4k
همیشه برای دانلود فیلم و سریال دست به دامان تورنت یا سایتهای پولی مختلف میشیم .اما به جای این کار ،و
تنها به کمک اپلیکیشن «پاپکرن» میتونین:
 oدر دیتابیس بزرگی از فیلمها و سریالها جستجو کنین
 oلینک دانلود مستقیم و فیلترنشده فیلمها و سریالها رو استخراج کنین
 oتمام فیلمها و سریالها رو با باالترین سرعت دانلود کنین
 oهر فیلم و قسمت دلخواه سریالها رو به طور آنالین تماشا کنین
 oلینکهای دانلود رو با دوستانتون به اشتراک بذارین یا برای دانلود به کامپیوتر ارسال کنین
 oعالوه بر فیلم و سریال ،در دیتابیس زیرنویسها هم سرچ کنین و زیرنویس فارسی هر فیلم و سریال رو دانلود
کنین

http://popcornmobile.com

 اپلیکیشن اندروید «کاوش» (در حال توسعه)
کاوش اولین و کامل ترین موتور جستجو موبایل
ویژگی های کاوش

کاوش یک موتور جستجوی محتوا محور است که شامل بخش های اپلیکیشن و بازی  ،فیلم و
سریال و آهنگ میباشد
و در بخش خانه تیم کاوش تالش می کند که بهترین و جدید ترین محتوا را به کاربر ارائه دهد

 oاپلیکیشن و بازی
شامل جدید ترین اپلیکیشن و بازی های اندروید
در این بخش شما می توانید اپلیکیشن یا بازی ها را همراه با دیتاهای مورد نیاز را جستجو و به
راحتی دریافت نمایید و یا لینک دانلود را با دوستان خود به اشتراک بذارید

 oآهنگ
شامل آهنگ و آلبوم های فارسی و غیرفارسی
در این بخش تالش شده که از کامل ترین و جدید ترین دیتابیس های آهنگ یا آلبوم های فارسی و
غیرفارسی استفاده شود

 oفیلم و سریال
شامل آرشیو و جدیدترین فیلم یا سریال
در این بخش به راحتی میتوانید فیلم یا سریال مورد نظر خود را همراه با زیرنویس فارسی و
همچنین تریلر دریافت و یا مشاهده آنالین نمایید و یا با دوستان خود به اشتراک بگذارید

http://kavoshapp.com/

