مشخصات شخصی
نام و نام خانوادگی

میثم محمودی

تاریخ تولد

1369/08/10

شماره تماس

0930-001-1212

ایمیل

info@meysam.biz

وب سایت

meysam.biz

وضعیت نظام وظیفه

پایان خدمت
تهران  -پونک – انتهای

آدرس محل سکونت

اشرفی اصفهانی – خ معین –
ک معین  – 9پ 11

سوابق کاری
نام شرکت

عنوان شغلی

علت تغییر شغل

شروع  -پایان

آموزشگاه البرز

مدرس

خدمت سربازی

1390/9 – 1390/3

-

فریلنسری

ارتقاء شغلی

1390- 1393

آداک فناوری مانیا

PHP Developer

ارتقاء شغلی

1394/2 – 1393/1

آرمانیک

PHP Developer

ارتقاء شغلی

1396/1 –1394/3

Innotech

Web Developer

عدم انجام
تعهدات

1396/4 –1396/2

تحصیالت
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

کاردانی

نرم افزار

نام مرکز آموزشی
علمی کاربردی واحد
13

آغاز  -پایان
139۵- 1393

تسلط به زبان انگلیسی
خواندن

نوشتن

صحبت کردن

شنوایی

خوب

متوسط

متوسط

متوسط

مهارت ها
 توانایی ها
Web Development & Web Design.

o

 زبان های برنامه نویسی
PHP, Javascript, ECMAScript, Typescript o

 الگوهای طراحی
o
 فریم ورک ها

MVC, HMVC, Singleton, Facade, Factory, ActiveRecord, Adapter, etc
Laravel, Yii, CodeIgnitor

o

 تکنولوژی های وب
HTML5, CSS3, JS, Angular 4, Ionic, LESS/SASS, jQuery, Bootstrap, etc o

 پایگاه های داده
MySQL, SQLite

o

 کنترل نسخه
Git

o

 سیستم های مدیریت محتوا
Wordpress, Joomla

o

 سیستم عامل ها
Linux (Ubuntu), Windows

o

 ابزار و محیط ها
PhpStorm, SublimeText, Eclipse, NetBeans, etc.

o

 دیگر موارد
JWT, OOP , Regex, Bower, Gulp, ORM, REST, SOAP, XML, JSON, AJAX, Web

o

Services, SEO, Responsive Web Design, Bootstrap, etc.

ویژگی های فردی
 عالقه مند به یادگیری مستمر و استفاده از تکنولوژی های جدید
Teamwork  عالقه مند به کار گروهی و کار به صورت
 مهارت حل مسئله و تحلیل باال

تعدادی از نمونه کارها
 پنل کاربران پیک یاب
 oوب سایت dashboard.peykyab.com :
 oزمان :خرداد 1396
 oمهارت هاAngular 4, Angular Cli, Materializecss, Typescript, Google :
Map API, CSS3, HTML5

 oنقش :طراحی  UIو برنامه نویسی به صورت انفرادی
 oتوضیحات :پیک یاب اولین اپلیکیشن خدمات رسان حمل و نقل پیک است .
در این پروژه کاربران می توانند تحت وب سفارشات خود را ثبت کنند؛ مبدا
و مقصد مسیر خود را برروی نقشه گوگل مشخص کرده و سپس سفارش
خود را ثبت و آنالین پرداخت کنند .پس از ثبت سفارش پیک موتوری به
صورت آنالین برروی نقشه تا رسید مرسوله قابل مشاهده خواهد بود.
 اپلیکیشن موبایل لیش
 oوب سایت lish.ir :
 oزمان :تیر 1396
 oمهارت هاAngular 4, Typescript, Ionic, SCSS, CSS3, HTML5 :

 oنقش :برنامه نویسی و اجرا پروژه به صورت انفرادی
 oتوضیحات :لیش پلتفرم جامع مدیریت لینک با امکان کسب درآمد از لینک
کوتاه شده است .در این اپلیکیشن کاربران می توانند ثبت نام و عضو
شوند و اقدام به ثبت لینک و مشاهده لینک های خود کنند.
 اکستنشن گوگل کروم لیش
 oوب سایت lish.ir :
 oزمان :تیر 1396
 oمهارت هاJavascript, CSS3, HTML5 :

 oنقش :برنامه نویسی و اجرا پروژه به صورت انفرادی
توضیحات :لیش پلتفرم جامع مدیریت لینک با امکان کسب درآمد از لینک کوتاه
شده است .در این اکستنشن کاربران می توانند به سرعت با لینک های خود را
کوتاه کنند و همچنین قابلیت ورود به حساب کاربری خود را خواهند داشت.
 شیک فام
 oوب سایت www.shikfam.com :
 oزمان :مهر 139۵

 oمهارت هاPHP, MySql, Codeigniter 3, HTML5, CSS3, jQuery :

 oنقش :برنامه نویس سمت  Backendو انجام به صورت انفرادی
 oتوضیحات :یک فروشگاه اینترنتی در زمینه فروش محصوالت آرایشی
بهداشتی همراه با امکاناتی نظیر :حراجی ،کوپن تخفیف ،روش های ارسال و
پرداخت داینامیک ،مگامنو داینامیک ،محصوالت چند قیمتی ،سطح دسترسی
پیشرفته  RBACمدیران ،ماژول بالگ و دانلود پیشرفته و...
 خودیاد
 oوب سایتwww.khodyad.com :
 oزمان :شهریور 139۵
 oمهارت هاPHP, MySql, Codeigniter 3, HTML5, CSS3, jQuery :

 oنقش :برنامه نویس سمت  Backendو انجام به صورت انفرادی
 oتوضیحات :خودیاد یک فروشگاه آموزشی انالین است که در آن مدرسان می
توانند آموزش های ویدویی خود را قرار دهند و دانشجویان دنیز آموزش
های مورد نیاز خود را به صورت آنالین خریداری و مشاهده کنند .هر کاربر
پنلی دارد و می تواند دوره ای ثبت کند ،ویدیوهای خریداری شده را تماشا
کند و ....
 سرو سون
 oوب سایتwww.servsoon.com :
 oزمان :بهمن 139۵
 oمهارت هاPHP, MySql, Codeigniter 3, HTML5, CSS3, jQuery :

 oنقش :برنامه نویس سمت  Backendو انجام به صورت انفرادی
 oتوضیحات :سرو سون یک بازارچه خدماتی است که کارفرماها مناقصات خود
را تعریف کرده و پیمکانکاران پیشنهادات خود را ارائه می کنند و کارفرما
بهترین پینشها د را انتخاب می کند .همچنین پیمانکاران در هر دسته ای می
توانند خد مات خود را برای ارائه قرار دهند و به طور کلی دو سطح کاربری
پیمانکار و کارفرما در سایت وجود دارد.
 کاماتی
 oوب سایتwww.kamati.ir :
 oزمان :دی 139۵
 oمهارت هاPHP, MySql, Codeigniter 3, HTML5, CSS3, jQuery :

 oنقش :برنامه نویس سمت  Backendو انجام به صورت انفرادی

 oتوضیحات :کاماتی یک فروشگاه آنالین در زمینه مُد و پیرایش آقایان است
که اقدام به فروش محصوالت دیجیتال و فیزیکی به صورت همزمان به
کاربران خود می کند.
 تن مُد
 oوب سایتwww.tanmod.com :
 oزمان :خرداد 139۵
 oمهارت هاPHP, MySql, Codeigniter 3, HTML5, CSS3, jQuery :

 oنقش :برنامه نویس سمت  Backendو انجام به صورت انفرادی
 oتوضیحات :یک فروشگاه اینترنتی در زمینه فروش پوشاک همراه با امکاناتی
نظیر :حراجی ،کوپن تخفیف ،روش های ارسال و پرداخت داینامیک ،مگامنو
داینامیک ،محصوالت چند قیمتی ،اتصال به  ، mailchimpماژول بالگ و
دانلود پیشرفته و...
 آسان آشپز
 oوب سایتwww.asanashpaz.com :
 oزمان :اردیبهشت 139۵
 oنقش :برنامه نویس سمت  Backendو انجام به صورت انفرادی
 oمهارت هاPHP, MySql, Codeigniter 3, HTML5, CSS3, jQuery :

 oتوضیحات :یک فروشگاه اینترنتی در زمینه فروش لوازم و تجهیزات آشپزی
همراه با امکاناتی نظیر :حراجی ،کوپن تخفیف ،روش های ارسال و پرداخت
داینامیک ،مگامنو داینامیک ،محصوالت چند قیمتی و..
 کاسیپین سیر گیتی
 oوب سایتwww.caspianseir.com :
 oزمان :تیر 139۵
 oنقش :برنامه نویس سمت  Backendو انجام به صورت انفرادی
 oمهارت هاPHP, MySql, Codeigniter 3, HTML5, CSS3, jQuery :

 oتوضیحات :یک وب سایت آژانس مسافرتی ارائه دهنده خدمات تور که می
توان در آن براساس کشور ،شهر تور های مختلف تعریف کرد و کاربران به
صورت آنالین اقدام به خرید تورها براساس هتل کرده و سفارش خود را
ثبت کرده و مدارک خود را نیز در آن ثبت نماید .بخش های دیگر :جاذبه
های گردشگری ،هتل ها ،آژانس ها،سفارشات ،درگاه های بانکی و..

 شاپ وار
 oوب سایتwww.shopwar.ir :
 oزمان :اسفند 1394
 oنقش :برنامه نویس سمت  Backendو انجام به صورت انفرادی
 oمهارت هاPHP, MySql, Codeigniter 3, HTML5, CSS3, jQuery :

 oتوضیحات :شاپ وار یک سایت مقایسه قیمت از فروشگاه های مختلف است
که به صورت خودکار توسط ربات هایی قیمت های محصوالتی مختلف را در
سایت ثبت می کند و کاربران می توانند بهترین قیمت یک محصول را
مشاهده کرده و از آن فروشگاه خرید کنند.
 دستفروش
 oوب سایتwww.dastforush.com :
 oزمان :دی 1394
 oنقش :برنامه نویس سمت  Backendو انجام به صورت انفرادی
 oمهارت هاPHP, MySql, Codeigniter 3, HTML5, CSS3, jQuery :

 oتوضیحات :دستفروش یک سایت نیازمندی ها مانند دیوار است که کاربران
در آن می توانند آگهی های خود را به صورت رایگان ثبت کنند .هر آگهی
همانند سایت دیوار می تواند فوری یا نردبان شود و مبلغی را به صورت
آنالین پرداخت کند.
 وی وی دبلیو
 oوب سایتvvw.ir :
 oزمان :فروردین 139۵
 oنقش :برنامه نویسی  backend , Uiبه صورت کامل
 oمهارت هاPHP, MySql, Codeigniter 3, HTML5, CSS3 :

 oتوضیحات :یک کوتاه کننده لینک سریع و چابک که کاربران در آن لینکهای
خود را کوتاه می کنند و میتوانند آمار دقیقی از آمار لینکهای خود داشته
باشند.
 نشان یاب
 oوب سایتwww.neshanyab.com :
 oزمان :شهریور 1394
 oنقش :برنامه نویس سمت  Backendو انجام به صورت انفرادی
 oمهارت هاPHP, MySql, Codeigniter 3, HTML5, CSS3 :

 oتوضیحات :یک پایگاه ثبت کسب و کارهای ایران است که در آن هر کسب و
کار می تواند اطالعات خود را ثبت کند و کاربران می توانند براساس شهر و
محل و نوع کسب و کار به جستجو بپردازند.
 دکتر یابی
 oوب سایتwww.dryabi.ir :
 oزمان :شهریور 1394
 oنقش :برنامه نویسی  backend , Uiبه صورت کامل
 oمهارت هاPHP, MySql, Codeigniter 3, HTML5, CSS3 :

 oتوضیحات :یک دایرکتوری آنالین پزشکان ایران است که در آن پزشک می
تواند اطالعات خود را ثبت کند و کاربران می توانند براساس شهر و نوع
خدمت به جستجوی پزشکان بپردازند.
 آپلودسنتر عکس
 oوب سایتimg7.ir :
 oزمان :آبان 1393
 oنقش :برنامه نویسی  backend , Uiبه صورت کامل
 oمهارت هاPHP, MySql, Codeigniter 2, HTML5, CSS3 :

 oتوضیحات :یک آپلودسنتر عکس بسیار سریع و قدرتمند که کاربران می
توانند با سرعت و به صورت کامال  Ajaxتصاویر خود را آپلود کنند .پشتیبانی
از  Drop & Dragو ساخت آلبوم برای اعضا و امکان تنظیم آپلود تصاویر در
سرورهای مختلف توسط مدیر برخی از قابلیت های آن است.
 oنماید .هر کاربر دارای پنل جداگانه است و می تواند اطالعات خود را در آن
ثبت نماید.

 پروژه های مشابه دیگر
 | 139۵ | www.iranitwall.com oسایت ثبت آگهی
 | 139۵ | www.irandia.com oفروشگاه اینترنتی
 | 139۵ | www. donyayeabzar.com oفروشگاه اینترنتی
 | 139۵ | www.maandoor.com oسایت شرکتی
o

 | 139۵ | www.mvm246.comسایت مدیران خودرو

o

 | 139۵ | www.farnapnews.comسایت خبرگزاری

o

 | 139۵ | www.farsiseo.comسایت سئو

o

 | 139۵ | www.alagrin.comسایت شرکتی

o

 | 139۵ | www.soghatema.comسایت شرکتی

 | 1394 | www.shoppoint.ir oمقایسه قیمت
 | 1394 |www.armanic.com oسایت شرکتی
 | 1393 | www.mania-co.com oسایت شرکتی
 پروژه های شخصی
o

 | 139۵ | code-igniter.irانجمن فارسی فریمورک کدایگنایتر

o

 |139۵ | meysam.bizوب سایت شخصی

سایر اطالعات
 6 ماه سابقه تدریس دروس کامپیوتر و برنامه نویسی
 مدیر و موسس اولین انجمن کد ایگنایتر فارسی code-igniter.ir
 سابقه  ۵سال وبمستری و آشنایی عملی با مباحث سئو
 آشنایی با تولید محتوا و مدیریت وبسایتهای پربازدید

با تقدیم شایسته ترین احترامات
میثم محمودی

