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وضعیت تاهل

متاهل

داری  7+سال سابقه کاری در زمینه برنامه نویسی و اپلیکیشن نویسی

زبان های برنامه نویسی
-

.Net Developer C#

-

Html, CSS, JavaScript

-

AngularJS

-

)Java(Android Studio

-

)Swift (IOS

-

AdobePhotoshop

-

AdobeFlash and AS

تخصص ها
-

 Industrial Software Application Developerبا استفاده از پروتوکول مدباس در  PLCها

-

 CRM Model Data Base Designerطراح مدل های دیتابیس CRM

-

 , Front End Developerطراح  UIبا استفاده از به روز ترین متد طراحی

-

 , Back End Developerبا استفاده از زبان C#

-

 , Android Developerطراحی و پیاده سازی کامل پروژه اندرویدی

-

 , IOS Developerبرنامه نویس  iosهمگام با اپلیکیشن های اندرویدی

-

 , Web Service Developerوب سرویس های اپلیکیشن و سایت ها با استفاده از تکنولوژی  JSONو .net
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مدرک تحصیلی
مقطع تحصیلی
…

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه آزاد اسالمی

درصد اطالعات و دانش برنامه نویسی در زمینه های مختلف
آخرین زمان کار کردن

زمینه فعالیت

امتیاز)(1-5

مانیتورینگ سرویس دهنده خدمات
5

3+

توسعه دهنده اندروید

مانیتورینگ سرویس دهنده خدمات
اینترنت

5

1+

توسعه دهنده ios

 1390تا امروز

نرم افزار مانیتورینگ ،پیاده سازی وب
سرویس  ،پیاده سازی سمت سرور وب
سایت ها و ارتباط با وب سرویس های
خارجی و ...

5

 1390تا امروز

طراحی و پیاده سازی رابط کاربری
اپلیکیشن ها و وب سایت ها و
همچنین طراحی رابط کاربری نرم افزار
های تحت ویندوز و ...

5

1397

1396

اینترنت ( ،)ISPآموزشگاه کالس
کنکور و فروشگاه اینترنتی

تعداد سال کاری

زمینه تخصص

پیاده سازی  CRMمدیریت ارتباط با

 1390تا امروز

مشترکین سامانه شرکت های  ISPو
همچنین وب سایت فروشگاه آنالین

 1390تا امروز

طراحی و یک پارچه سازی سرور و
دیتابیس در تمامی پروژه ها
2

1+

5+

C#

UI

5

7+

توسعه دهنده وب

5

7+

طراحی و پیاده سازی
دیتابیس

1395-1390

طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن
ویندوزی مانیتورینگ صنعتی مرغداری
ها و گلخانه ها

5

1393

طراحی اپلیکیشن مانیتورینگ
مرغداری

5

با استفاده از  Unityو  Vuforiaخلق

5+

طراحی و پیاده سازی
اپلیکیشن های ویندوزی با
استفاده از پرووتوکول
صنعتی مدباس

+1

طراحی و پیاده سازی
اپلیکیشن های اندروید
صنعتی

1397

اپلیکیشن های AR
واقعیت افزوده

5

+1

طراحی و پیاده سازی گیم
های کاربری

1390

انجام بخشی از یک پروژه صنعتی

3

+1

پیاده سازی اپلیکیشن های
PLC

1391

طراحی و دیزاین پکیج کامل نمایشگاه
بین المللی شیراز – شرکت مهر سامان
گستر

3

3

1

طراحی و دیزاین نمایشگاهی

سوابق شغلی
مهر سامان گستر ( 3سال و  7ماه)

 1391/03تا 1394/09

جایگاه سازمانی

مدیر پروژه و توسعه دهنده نرم افزار

کار های انجام داده شده

طراحی اینترفیس پنل های  HMIو طراحی اینترفیس و پیاده سازی کامل اپلیکیشن تحت ویندوز برای
مانیتورینگ سالن های پرورش قارچ و مرغداری های و گلخانه ها  ،طراحی مدم صنعتی با استفاده از میکرو
کنترلر  ATmega128و طراحی برد با  AultiumDesignerو طراحی وب سایت شرکت در دامنه
قبلی  inmatec.irو . ...

ارتباطات دوربرد فارس ( 2سال)

 1394/12تا 1396/12

جایگاه سازمانی

توسعه دهنده وب و اپلیکیشن

کار های انجام داده شده

طراحی سامانه مدیریت ارتباط با مشتری برای فروش به  ISPها به همراه طراحی رابط کاربری و پیاده سازی
سمت سرور و اپلیکیشن اندروید و  iosبرای  CRMو پیاده سازی اپلیکیشن ویندوزی با تکنولوژی WPF
برای مانیتورینگ دستگاه های رادیویی و مخابراتی

فرا داده اندیش گستران عماد (مشغول به کارم)

 1396/12تا امروز ...

جایگاه سازمانی

مدیر پروژه و توسعه دهنده وب و اپلیکیشن

کار های انجام داده شده

طراحی و پیاده سازی سرور گیم شرکت و پیاده سازی سامانه  FARDA ARبه صورت آنالین  ،ارتباط با
سیستم آنالین  Vuforiaو  EasyARبا  . Unityطراحی پیاده سازی دیتابیس اپلیکیشن اسپراس بار
برای مدیریت بار بری به صورت مکانیزه.
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مدارک تخصصی
مدارک برنامه نویسی تحت ویندوز و تحت وب را در سال های  1389تا  1390به صورت کامل در سازمان
مدیریت صنعتی منطقه جنوب گذرانده ام .
دارای گواهینامه بین المللی .IELTS

عالقه مند به
یادگیری زبان های برنامه نویسی و تدریس زبان برنامه نویسی و همچنین پیاده سازی و خلق و ارتباط اشیا با AR
واقعیت افزوده با یکدیگر .
رشته دوچرخه سواری و کوه نوردی .

همکاری با همکاران با ذوق و متخصص و با اخالق در زمینه کاری برنامه نویسی و توسعه نرم افزار .

لینک شبکه اجتماعی من در سایت لینکد این :

: https://www.linkedin.com/in/salmansamian

09175585218

شماره تماس :
ایمیل salman.samian@gmail.com :
وب سایت http://parslearn.ir :
آدرس رزومه آنالین http://cv.parslearn.ir :
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