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تحصیالت

کاردانی ناپیوسته  -دانشگاه امام خمینی
کامپیوتر  -نرم افزار
کارشناسی ناپیوسته  -دانشگاه سجاد مشهد
کامپیوتر  -مهندسی تکنولوژی نرم افزار

سئو و بهینه سازی وب سایت
)SEO (Search Engine Optimization

زبان های برنامه نویسی
C#, VB.NET, C++, C, PASCAL, DELPHI, JAVA, J2ME, PHP, Symbian, Prolog

طراحی و مدیریت بانک های اطالعاتی
MSSQL, MYSQL, ACCESS

موضوعات کاری

طراحی نرم افزار و وب سایت
WPF, SILVERLIGHT, AIR, CSS, JQUERY

تکنولوژی های ارتباطی
WCF, SOCKET, WEBSERVICE, WINDOWSSERVICE, MESSAGE

سیستم های مدیریت محتوا
WORDPRESS

کسب مقام در هفتمین دوره مسابقات علمی و عملی استان خراسان
هنرستان فنی و کشاورزی  -مشهد  -سال 1383

تقدیرنامه ها

هفتمین جشنواره ی دانشجویان نوآور و مبتکر بسیجی
دانشگاه منتظری  -مشهد 1387 -

طراحی سیستم کنترل تجهیزات نظامی از طریق بیسیم
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی کشور  -سال 1389

 .1وب سایت شرکت کابل خودرو سبزوار
 .2ربات مدیریت اشتراک کاربران در کانال فست بورس

نمونه کارها
(ادامه در صفحه بعد)

 .3وب سایت سرمایه گذاری و کلیک سات
 .4وب سایت شورای اسالمی شهر سبزوار
 .5نرم افزار تحت وب دفترچه تلفن و مدیریت پرسنل هالل احمر سبزوار
 .6نرم افزار خرید سرخط بورس
 .7نرم افزار و وب سایت دامین یاب

 .8بازی اینترنتی شانس و اقبال ریچی
 .9وب سایت و  APIکوتاه کننده لینک
 .10وب سایت رازتوانگری
 .11ساخت ربات هوشمند ارسال مطالب سایت خبری شبستان
 .12ساخت ربات هوشمند ارسال مطالب سایت خبری 9صبح
 .13ساخت ربات هوشمند فوروارد هوشمند مطالب دیگران به کانال
 .14ساخت نرم افزار بروزرسانی خودکار مطالب ووردپرس از روی سیستم کالینت
 .15ساخت ربات هوشمند تحلیل داده ها و ارسال کارنامه تصویری دانش آموزان
 .16ساخت نرم افزار قرعه کشی شهرزندگی شهرداری سبزوار
 .17ساخت سامانه تحلیلی بانک اطالعاتی نرم افزار  ERPگلکس شهرداری سبزوار
 .18ساخت سامانه اصناف و مشاغل سبزوار بزرگ
 .19ساخت سامانه مدیریت ربات تلگرام برگاموت
 .20ساخت ربات هوشمند اطالع رسانی اتاق بازرگانی کرمانشاه
 .21ساخت ربات هوشمند firsitaly
 .22ساخت نرم افزار مدیریت آرد و گندم کارخانه آرد ستاره بیهق
 .23وب سایت تلویزیون اینترنتی سبزوار تی وی
 .24سامانه اینترنتی آمارگیری (نقشه  -دیتا) ستاد انتخاباتی
 .25سامانه یکپارچه رزور و فروش آنالین بلیط
 .26وب سایت رسانه اینترنتی (صوت – تصویر  -فیلم) سربداران تی وی
 .27وب سایت فروشگاه محصوالت منبت کاری
 .28موشک ،اولین سرویس هوشمند خبرخوان تلگرام
 .29وب سایت خبری صبح سربداران
 .30وب سایت خبری سربداران نیوز
 .31وب سایت گروه مترجمی آنالین صدرا
 .32وب سایت فروشگاه اینترنتی دیجی شاپ
 .33سامانه هوشمند رستوران عادل (وب سایت – نرم افزار ویندوز و اندروید)
 .34نرم افزار استخراج مخاطبین گوشی از نرم افزار وایبر
 .35وب سایت خبری سبزوارنگار
 .36نرم افزار استخراج شماره موبایل ها از وایبر
 .37وب سایت صنعت سازه کلیدر
 .38وب سایت سنگین پارت
 .39وب سایت نشریه مورب  +اسکریپت فتوشاپ تبدیل صفحات به فرمت تعاملی
 .40نرم افزار وب اپلیکیشن نمایش محصوالت وب سایت پالیزموبایل
 .41وب سایت تبلیغاتی سبزوار آگهی
 .42وب اپلیکیشن اندروید آموزش شهروندی شهرداری سبزوار
 .43نرم افزار ارسال انبوه تبلیغات متنی و تصویری در شبکه اجتماعی وایبر
 .44وب اپلیکیشن اندروید آگهی های استخدامی
 .45نرم افزار اندروید همکدسازی تلفن های ثابت کشور
 .46وب سایت دانلود کتب دانشگاهی و تخصصی گیگاتست

 .47وب سایت گروه بیهق سبزوار
 .48وب سایت شرکت درب و پنجره گسترش صنایع آذربرزین ()GSA
 .49نرم افزار دفترچه تلفن ،ویژه ی سامانه های پیامکی و ایمیلی
 .50سامانه هوشمندسازی مدارس بیهق
 .51نرم افزار هوشمند تصحیح آزمونهای تستی مدارس
 .52اتوماسیون تحت وب انبارداری نسیم
 .53نرم افزار مدیریت حساب ایرسا
 .54وب سایت نمایشگاه اتومبیل اتوپارس
 .55وب سایت خانه عکاسان سبزوار
 .56وب سایت ورزشگاه ثامن الحجج سبزوار
 .57وب سایت سالمندان مادر سبزوار
 .58وب سایت فست فود کاکتوس
 .59وب سایت شرکت آوند
 .60وب سایت کانون آگهی و تبلیغات سپیدار
 .61نرم افزار ساخت نقشه سایت و معرفی آن به جستجوگرهای بینگ و گوگل
 .62وب سایت آموزشگاه زبان شکوه شریعتی
 .63وب سایت شرکت تندرگاز مهریز
 .64وب سایت فروشگاه اینترنتی محصوالت فرهنگی (الوکتاب)
 .65سامانه ی جامع اطالعات شهری رصد با امکانات ویژه
 .66وب سایت افزایش رنکینگ فرارنک
 .67وب سایت اختراعات و ابتکارات فراوورد
 .68ساخت سیستم کنترل لوازم برقی از طریق اینترنت
 .69طراحی و ساخت نرم افزار و وب سایت کنترل تلفن همراه
 .70سیستم حسابداری و انبارداری پارسیان
 .71نرم افزار پرسش و پاسخ برای مسابقات قرآنی
 .72نرم افزار مدیریت مهدکودک
 .73نرم افزار مدیریت و کنترل سیستم های شبکه
 .74نرم افزار مدیریت انبار کارخانه ی روغن موتور روزبهان مشهد
 .75نرم افزار مدیریت فروش فست فود کاملیا سبزوار
 .76نرم افزار مدیریت کافی نت آفتاب
 .77نرم افزار اتوماسیون اداری برای اداره ی کار سبزوار
 .78نرم افزار کنترل شبکه ی شرکت شهاب رسانه
 .79نرم افزار مدیریت فروش پیتزا هات سبزوار
 .80نرم افزار شیعه (اوقات شرعی به همراه قرآن  ،ادعیه و )...
 .81نرم افزار مدیریت کافی نت شهاب رسانه
 .82سامانه ی هوشمند پیام رسان خورشید برای شهر مشهد
 .83مکان یاب گوشی موبایل از طریق آنتن های  BTSهمراه اول برای شهر مشهد
 .84سایت فرستادن ایمیل های تبلیغاتی به صورت گروهی
 .85سایت تبلیغاتی سبزوار24

 .86سایت فروشگاه اینترنتی قطعات سخت افزاری
 .87وب سایت کارخانه ی نمکال سبزوار
 .88سایت شرکت تدارکات صنایع ایران
 .89سایت فروشگاه اینترنتی گل و تزئینات
 .90سایت انتخاب واحد درس پروژه برای دانشگاه ها

