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EXPERIENCE OF A DEVELOPER



ما چه کار هایی انجام میدیم؟

طراحی اپلیکیشن های موبایل ین طراحی سامانه هایی با کاربران چند
هزار نفر

ه طراحی و پیاده سازی بک اند وسامان
APIهای مدیریت اپلیکیشن  طراحی انواع ربات و تسهیل گر امور

سامانه های نقشه محور یانتقال و باز طراحی سایت های قدیم آموزش توسعه دهندگی وب و سواد 
فضای مجازی HTMLبه قالب UIتبدیل اسکچ و 



سمک
سامانه معرفی کاندیدا

این سامانه برای معرفی کلیه کاندیداهای 
یل هر انتخاباتی و مقایسه آنها با هم است پروفا
ایی کاندیدا شامل سوابق تحصیلی سوابق اجر 

است... شعار ها وعده ها زندگی نامه آدرسها و
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انانتقال سایت شورای شهر تهر 

ورا در این پروژه تمام اطالعات وتصاویر سایت ش
ه ورد آنالین شورای شهر تهران از سامانه قبلی ب
ز پرس انتقال داده شد با حفظ لینکها برای ا

دست داده نشدن سئو 
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دکتر جو
سامانه دکتر جو سامانه ای جهت رزرو آنالین پزشک در شهر های مختلف

فرانت اند و بک اند
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سامانه ثبت دامنه خودکار
ه ثبت این اسکریپت بصورت اتوماتیک اقدام ب

دامنه های درخواستی را در تاریخ آزادسازی 
دامنه انجام میده هم دامنه های آی آر و هم 

دامنه های بین المللی گزارش تالش ها 
..وتنظیمات و 
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اپلیکیشن ماه
پروژه اندروید و وب اپلیکیشن ماه و ما 

RTMP  سرور امکان پخش زنده پنل ویژه
مدیران هیات پنل مدیریت تحت وب
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سامانه فروش بلیط سپند
فروش بلیط توسط شرکتی ارائه APIدر این پروژه 

ل شده بود که میبایست اون رو به فرانت اند متص
میکردیم، بخاطر برخی محدودیت ها مجبور شدیم 

پنل هم براش درست کنیم
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EASY CONNECTION FINDER
در عین اینکه ساده به نظر  bootstrapو svgنقشه جهان به وسیله 

هم براش درست کردم... پنل و . میومد خیلی جزئیات داشت
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قالب پنل
از این یک نمونه قالب بک اند بود که در اون

w3.css , bootstrap استفاده شده بود
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د در این نوع سامانه ها پویشهای چند ص•
ی هزار نفری پشتیبانی می شود و برا
نترل اینکه لود سرور باال نرود سیستم ک

ورود و صف بندی خودکار تعبیه شده
.است

حضور مجازی
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اغلپنل اپلیکیشن بانک مش
یت چون این پنل مدیریت اپلیکیشن بانک مشاغل بود در ساخت پنل های مدیر 

روژه می بایست چفت و بند همه چیز با هم جور در بیاد یک بازنگری بر کل پ
م ساختار انجام میشه یعنی با سفارش یک پنل با یک تیر دو نشون رو می زنید ه

.نرم افزارتون رو شکل می دید هم دیگه نگران مدیریتش نیستید

1
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مدیریت پنل
و مدیریت این سامانه میتونست محتوا و بخش های مختلف اپلیکیشن اندروید ر

کنه

1
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نقشه محور
ه با انتخاب نقطه مبدا و مقصد محاسبه هزین

ر ترسیم مسیر د( قید محدوده تهران یا کرج
دسیدار مپ استفاده شده بوapiاین پروژه از 
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مدیریت نوبت دهی موکب
برای مدیریت جای خواب و اسکان زائرین، 

مدیریت خیمه ها، مدیریت جای خواب، مدیریت
زوار
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وب سرویس کلون ساز
که میشه با اون از  WSDLساخته شد با فرمت  Soapاین وبسرویس به وسیله 

از یا هر یک نرم افزار تحت وب کلون سازی انجام داد مثال فروشگاه ساز وبالگ س
.ی انجام شداسکریپت دیگه ای داکیومنت نویسی بصورت کامل به زبان انگلیس
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ربات هوشمند تلگرام
اختم رباتی س... سالم هر رباتی هوشمند نمیشه

ها apiچه رباتی قابلیت اتصال به انواع 
پاسخگویی هوشمند امکان آموزش کلمات از 

صال به مخاطبین ارسال پیام کلی به مخاطبین ات
ه زرین ویکی پدیا اتصال به لغتنامه ها اتصال ب

ر پال آمار گیر امکان افزودن به گروه صدا زدن د
...و inline keyboardگروه 
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سامانه شهاب
نفری 1500این سامانه برای ارتباط یک شبکه حدودا •

ده استانی بود که بصورت طبقه بندی و تفکیک ش
ارتباطات شکل میگرفت

•

1
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ابزار نویسی
یکی از افتخارات من این هست که برنامه 
نویس اولیه کدهای جاوا اسکریپت سایت 

زمانی که ) عاشورا بودم که در زمان خودش
.دیکی از معروفهای وب ش( وبالگ تو اوج بود
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ربات تشخیص متن
ت از لینکها سالم این ربات و سرویس اینترنتی تشخیص متن اصلی یک پیج اس

ائه غیر اصلی مثال در نظر بگیرید یک سایت قیمت لحظه ای خودرو رو ار ... و 
یت و میده با این سرویس راحت میتونیم از کدهای اون استفاده کنیم و در سا

.برنامه خود استفاده کنیم

2
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کشوری(علمی)سامانه مسابقه 
این سامانه برای برگزاری مسابقه کشوی

هزار رکود ثبت نام 300طراحی گردید حدود 
.  سرور همزمان استفاده می شد2داشت از 

ده کاربر در این سامانه تعریف ش1000حدود 
بود
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نظر تعدادی از مشتریان
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