سید محمد امین جوادی

اطالعات فردی
نام

سید محمد امین

نام خانوادگی

جوادی

نام پدر

سید مهدی

شماره شناسنامه

1108080222

کد ملی

1108080222

تاریخ تولد

2181/81/21

محل تولد

کرمان

وضعیت تأهل

مجرد

تعداد فرزندان

8

دین

اسالم

مذهب

شیعه

وضعیت خدمت
نظام وظیفه

معافیت موقت

آدرس دقیق
محل سکونت

کرمان  ،شهرک مطهری  ،ایثار  ، 1مجتمع فرهنگیان ناحیه 1

تلفن ثابت

 813-11212123تلفن همراه

پست الکترونیک

 amin3mej@gmail.comکد پستی

تصویر پرسنلی

81108231122
8128801111

http://amin3mej.ir/

تارنمای اینترنتی

اطالعات تحصیلی (دیپلم  +کارشناسی)
گرایش

محل تحصیل

مقطع

رشته

دیپلم

ریاضی و فیزیک

ریاضی و فیزیک

کرمان – دبیرستان شاهد

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر

فناوری اطالعات

رفسنجان  -دانشگاه
ولیعصر (عج)

1

تاریخ شروع

2113

تاریخ خاتمه

معدل دوره

2113

2162

-

23618
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سوابق شغلی قبلی
تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

سمت

نام سازمان محل اشتغال
شرکت بازرگانی قانعی

برنامه نویس

2111

2111

شرکت پیشگامان راه سرخ هنر (پرسه)

برنامه نویس

2111

2111

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه ولیعصر(عج)

نائب دبیر انجمن

2113

ادامه دارد

سپاه حوزه خاتماالنبیاء کرمان

مسئول فاوا و مسئول شبکه شباب

2111

2113

پژوهشکده تعلیم و تربیت

مدرس دوره طراحی و برنامهنویسی وب

2111

2111

شرکت قلعه کرند

مدیر فنی و برنامه نویس ارشد

2113

ادامه دارد

اطالعات مهارتی
تسلط بر زبان انگلیسی

نوع مهارت

میزان تسلط

خواندن

عالی

نوشتن

خوب

صحبت کردن

خوب

شنوایی

خوب

تسلط بر زبان های برنامه نویسی

نام زبان
2

میزان تسلط

برنامه نویسی وب PHP
تکنولوژی ها و سطوح MVC – Framwork Yii 1&2 – REST – :

عالی

Framework Laravel – Crawling– Soap – Web Api
1

برنامه نویسی روباتیک c

متوسط

1

زبان های دانشگاهی C Family, Matlab :
سطوح  :نوشتن و استفاده از الگوریتم های بهینهسازی مختلف مانند
.... - GA – PSO – ACO

متوسط

2
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 میزان تسلط خود را نسبت به هر یک از ابزارهای نام برده شده در جدول زیر مشخص و در انتها ،ابزارهای دیگری که بر آن
تسلط دارید را قید نمایید.

تسلط بر ابزارهای تحلیل و تولید نرم افزار

میزان تسلط

نام ابزار
)2

آشنایی با بانک اطالعاتی ( Mysqlپرس و جو ،تهیه نسخه پشتیبان
و)...
از بانک های اطالعاتی پرکاربرد بنده می باشد

عالی

)1

آشنایی با مفاهیم Object Oriented

عالی

)1

آشنایی با تولید نرم افزاردر سیستمهای Service Oriented

عالی

)3

آشنایی با تولید Service Web
تولید سیستم پرداخت واسط و ارائه با وبسرویس به نرم افزار های
تحت موبایل

عالی

)2

آشنایی با ابزارهای تجزیه و تحلیل سیستم ها

عالی

)1

تجربه توسعه محیط های پورتال

عالی

)8

آشنایی با بانک اطالعاتی ( postgresqlپرس و جو ،تهیه نسخه
پشتیبان و ) . . .

خوب

)0

تسلط بر فریم ورک های سمت سرور مانند  Yii2و ...

عالی

)1

تسلط بر سیستم های کنترل ورژن مانند git

خوب

 )28توسعه فریم ورک سمت کالینت مانند bootstrap

خوب

)22

 CSS3استایل نویسی

عالی

 )21تولید قالب های وب سایت  - HTMLاچ تی ام ال

عالی
3
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 )21جاوا اسکریپت Javascript

عالی

 )23جی کوئری JQuery

عالی

Ajax In Web )22

خوب

 Seo )21بهینه سازی صفحات وب

خوب

 )28سیستم مدیریت محتوا ورد پرس ( تولید و توسعه قالب – ماژول و )...

عالی

طراحی و تولید سیستم های بالگ دهی همانند بالگفا ( پروفایل دهی
)20
و صفحه ساز و سایت ساز = پرتال )

عالی

تولید نشریات الکترونیک و آتوران های حرفه ای با نرم افزار
)21
Autoplay Studio

عالی

 )18تولید نامه ها و فرم ها در محیط آفیس ( ورد و اکسل )

خوب

طراحی پرپزال و تولید و نرمال سازی بانک اطالعاتی شبکه های
 )12اجتماعی مثل  facebookو غیره و توانایی تولید شبکه های
اجتماعی

خوب

تولید وب سایت های شرکتی ( تولید بدون نرم افزار های تولید محتوا
متن باز رایگان ) و یا استفاده از نرم افراز های آماده و تبدیل و آماده
)11
سازی قالب شرکتی و سازمانی برای استفاده در جومال و ورد پرس (
تبدیل قالب )

خوب

تولید ربات های جستجو و تولید محتوا و یا  / RSSربات ورود به
 )11سایت های دیگر با نام کاربری و کلمه عبور با استفاده از ارسال هدر و
استفاده از این روش برای بهینه سازی سیستم های غیر قابل ویرایش

عالی

تولید وبسرویس نرم افزار های اندروید برای سرویس دهی به مدارس (
)13
اعالم نمره  ،تکمیل پروفایل ؛ آزمون ساز و ) ...

خوب

کار با سیستم عامل لینوکس و کانفیگ سرور های مختلف مبتنی بر
)12
اوبونتو و CentOS

عالی

تولید و طراحی قفل های نرم افزاری و روش های حفظ امنیت
)11
سیستم ها

عالی

توانا در طراحی سیستم مدیریت محتوا (  - ) CMSطراحی سایت
)18
های کامال پویا ( قابلیت تعویض قالب )  -سیستم سایت ساز

عالی

طراحی و برنامه نویسی سایت و برنامه امالک برای ثبت و جستجو
)10
امالک و همکاری در تولید سایتی شبیه googlemap

عالی

 )11توسعه سیستم های آزمون ساز آنالین

عالی

تولید نرم افزار مبتنی بر وب جهت دور زدن سیستم امنیتی
 WhatsApp )18و ارسال پیام تبلیغاتی در این سیستم برای اولین بار در
کشور

عالی

 )12طراحی و ساخت ربات های تلگرام جهت پردازش و تشخیص نوع پیام

عالی
4
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ارسالی (مانند ورزشی یا سیاسی ) در گروه های مختلف
ساخت سایت های با چندین  CMSمختلف مبتنی با یک جدول
)11
اطالعات کاربران

عالی

ساخت سیستم فروشگاه اینترنتی کامال پویا با قابلیت پویاسازی فیلد
)11
های کاربران

عالی

 )13تولید سیستم های پرداخت آنالین

عالی

اطالعات معرفین
 مشخصات دو تن از اساتید دوره تحصیلی خود را ذکر نمایید.
 -2نام و نام خانوادگی استاد:

تلفن مستقیم(در صورت امکان):







دکتر سید مجتبی صباغ جعفری ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج)
مهندس علی محمود آبادی ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج)
مهندس محمد امین رونقی ،شرکت پیشگامان عصر علم و فناوری کریمان
مهندس محمد حسین زارع ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج)
دکتر علیرضا محمدی ندوشن ،دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

استاد رونقی81211101021 :
استاد زارع 81181101818 :

آدرس ایمیل :

5

استاد محمودآبادی amabadi@gmail.com:
استاد صباغ جعفریmojtaba.sabbagh@vru.ac.ir :
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سایر اطالعات
 در صورت نیاز در این قسمت ،اطالعات اضافی مورد نظر خود را وارد کند :
. .2تدریس خصوصی زبان های برنامه نویسی
 .1پدر اینجانب فرهنگی می باشد و اینجانب تا حدودی آشنا با سیستم های داخلی آموزش و پرورش می باشم و بر
سیستم های دانشآموزش مسلط هستم.
 .1به دلیل عالیق شخصی بر ساختار و اوپراتوری انواع کواد و هگزای دست ساز و آماده مسلط هستم.
 .3در زمینه پرینتر های سه بعدی کارکرده و پرینتر سه بعدی ساخته ام.
 .2در حوزه های برنامه نویسی روباتیک مانند روبات های خطیاب ،ربات های پرنده ،ربات های مین یاب ،ربات های
امدادگر سایز بزرگ و ربات های صنعتی کار کرده و تجربه دارم.
 .1در سال  2112در مسابقات ایران اوپن به همراه تیم دانشگاه حضور داشته و برنده ی رتبه سوم جهانی شده ایم.
 .8نفر اول مسابقات طراحی وب از سازمان فنی و حرفه ای کشور در مرحله استانی
 .0طراحی و تولید چندین سیستم تحت وب
 .1طراحی ،تولید و توسعه سیستم های بازی آنالین تحت وب مانند تراوین و جنگخانها و  ...در نوجوانی
 .28تجربه ی چندین دوره آموزش برنامه نویسی وب و روباتیک و طراحی وب در دانشگاه و پژوهشکده ها
 .22مدیریت چندین وبالگ قبل از شروع به کار در زمینه وب ( مدیر و ارسال کننده مطلب برنامه نویسی)
 .21ارائه خدمات سخت افزاری و تعمیرات کامپیوتری در سال های گذشته ( نصب ویندوز عیب یابی پارتیشن بندی )
 .21قبول پروژه پایانی دانشجویان کامپیوتر و پروژ های دانشجویی و پایان نامه ها
 .23طراحی سیستم ارسال اس ام اس از طریق وب و مدیریت دریافتی ها
 .22دارنده نمایندگی فروش سامانه پیام کوتاه اینترنتی
 .21حضور فعال در تاالر های گفتمان تحت وب و مسئولیت بخش های آن سایت نمونه برنامه نویس
http://barnamenevis.org/member.php?235166-Tarragon

با تقدیم شایسته ترین احترامات
سید محمد امین جوادی
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