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تسلط در برنامه نویسی به زبان ( C#.netصرفا زبان)
تسلط در برنامه نویسی به زبان C
تسلط در برنامه نویسی  OOPو آشنایی کامل با  STLدر C++
تسلط در پیاده سازی و مدیریت پایگاه های داده رابطه ای
تسلط در برنامه نویسی چند سکویی زامارین
تسلط در برنامه نویسی اندروید و  iOSبا React Native
تسلط در استفاده از Redux
تسلط در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت ES6 , ES5
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تسلط در پیاده سازی واقعیت افزوده ( )ARدر UNITY 3D
تسلط در پیاده سازی گیم با موتور بازی سازی UNITY 3D
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تسلط در فریمورک  PHPالراول
تسلط در برنامه نویسیPHP MVC
تسلط در طراحی و پیاده سازی مهندسی سیستم ها
تسلط برنامه نویسی اندروید به زبان جاوا
تسلط در طراحی  UI , UXدر  ، Adobe XDماکآپ و وایرسیم
تسلط بر سیستم عامل لینوکس ()CentOs, Ubuntu,...
DevOps
توانایی توسعه TDD
آشنایی با  OpenCVدر C++
تسلط در Git
تسلط در داکر
مدیریت پروژه با اسکرام
آشنایی برنامه نویسی  IOSبا زبانSwift
مهارت در کار با نرم افزار Photoshop

سوابق کاری و پروژه های انجام شده
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مدیر ارشد فناوری و برنامه نویس ارشد استارت آپ قیچی https://ghapp.ir
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برنامه نویس ارشد استارت آپ پُرسَپ http://porsapp.ir
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پیاده سازی واقعیت افزوده در اپلیکیشن بیزنس کارت و گالری بوک
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پیاده سازی سیستم مدیریت http://shahidshakhes.ir
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پیاده سازی  CMSجشنواره قاب خاکی(سیستم ارسال آثار – داوری – امتیازدهی – مدیریت و)...
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برنامه نویسی و ساخت اپلیکیشن اندرویدی کاربردی و سالمت محور بارداری پالس
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برنامه نویسی و ساخت اپلیکیشن اندرویدی کاربردی و سالمت محور نوزاد پالس
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طراحی و ساخت برد کنترل بلوتوثی (ربات  ،برق منزل ،لوازم الکتریکی)
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طراحی و ساخت سیستم مدیریت پنجمین جشنواره ملی تولیدات فرهنگی هنری مدرسه عشق

تابستان 1395

برنامه نویسی و ساخت اپلیکیشن اندرویدی تجمع کارت های ویزیت

پاییز 1394

طراحی و ساخت برد کنترل تابلوهای چرخان مینیاتوری

تابستان 1394

برنامه نویسی و ساخت اپلیکیشن اندرویدی کنترل رایانه با استفاده از گوشی اندروید در بستر شبکه

پاییز 1393

برنامه نویسی و ساخت اپلیکیشن اندرویدی سیستم شناسایی اشیاء موزه با استفاده از بارکد

تابستان 1393

ساخت و پیاده سازی CMSسایتهایی نظیر  100تیتر itium ،

تابستان 1393

بروزرسانی و تعمیر وبسایت اطلس جهادی و انجام طراحی رابط کاربری ریسپانسیو و برنامه نویسی تحت
سرور این سایت

تابستان 1392

انجام پروژه مدیریت هوشمند ساختمان (پروژه ای بر پایه  AVRو گوشی های هوشمند)

مهارت های عمومی
توانایی مدیریت پروژه و حفظ سیاست های کارفرمایان
توانایی انجام  DevOpsدر تیم های فنی
آشنایی کامل با زبان انگلیسی عمومی و تخصصی
سخت کوشی و خالقیت در کار ها و طرح ایده های نو
ارتقاء و به روزرسانی سیستم ها
تست و خطایابی برنامه ها
توانایی انجام کارهای گروهی

نمونه های کاری وب در فایل جداگانه و وبسایت قرار دارد
همچنین برای مشاهده پروژه های و مشاهده سطح کاری اپن سورس به آدرس گیت هاب

https://github.com/c0mm4nDer?tab=repositories
مراجعه کنید.
همچنین حساب کاربری لینکدین به آدرس زیر در دسترس است:

https://www.linkedin.com/in/sayied-amir-ahmadi-2672a8145/

ضمیمه نمونه های برنامه های
ویندوزی

نمونه نرم افزاری های c#
بات اینستاگرام ویندوزی
 -1قابلیت بارگذاری اکانت های ایستاگرام از طرق اکسل یا ثبت رکورد
 -2قابلیت الیک کردن
 -3قابلیت ارسال کامنت
 -4قابلیت اشتراک گذاری (ارسال به دایرکت)
 -5قابلیت افزایش فالوور
 -6امکان گروه بندی کاربران
 -7گزارش گیری کامل و خروجی اکسل و فایل

برنامه پخش رادیو و ویدئو بصورت استریم:
 .1پخش رادیو آنالین
 .2امکان پخش mp3
 .3پخش ویدئو آنالین و استریم

مدیریت لوکال شرکت کنندگان مسابقه و صدور کارت و لوح تقدیر
 -1قابلیت ثبت کاربران
 -2سطح دسترسی مدیران و کاربران
 -3قابلیت پرینت و تنظیم کارت های شرکت کنندگان در ابعاد و اندازه دلخواه
 -4قابلیت چاپ گواهی حضور به صورت خودکار
 -5خروجی اکسل و jpg
 -6قابلیت قفل نرم افزاری
 -7قابلیت بروزرسانی اطالعات از طریق وب

.

نرم افزار ارسال پیام در تلگرام:
 -1نرم افزاری جهت ارسال پیام به تعداد محدودی از کاربران(زیر  50نفر در هر سشن)
 -2پیاده سازی رابط کاربری کامال زیبا و مدرن

نرم افزار پیچیده مدیرت گوشی و کنترل سیستم خانگی از طریق اینترنت و یا شبکه بیسیم داخلی
 -1قابلیت ارسال و دریافت پیام
 -2نمایش موقعیت فعلی دستگاه موبایل بر روی نقشه ()open street map or google map or bing map
 -3انتقال تصویر از دوربین گوشی به نرم افزار
 -4مدیریت فایل ها گوشی
 -5و سایر قابلیت ها در نظر گرفته شده
 -6مشاهده لحظه وضعیت در نقشه شرکت های متفاوت از جمله گوگل و ماکروسافت
 -7امکان سینک کامل با تمام انواع موبایل
 -8امکان دریافت موقعیت لحظه GPS
 -9امنیت باال و اسکن قوی
 -10مدیریت فایل کامال اختصاصی

ضمیمه نمونه برنامه های موبایلی

نرم افزار کالینت کنترل دسکتاپ با موبایل (اندروید)
 -1کنترل وضیعت دسکتاپ
 -2انتقال تصویر به دسکتاپ
 -3انتقال موقیعت خود گوشی برای نمایش در نقشه نرم افزار دسکتاپ
 -4کنترل صدا دسکتاپ و موس و کیبورد
 -5و سایر قابلیت های در نظر گرفته شده
 -6ارسال لحظه ای  GPSبه سیستم
 -7نمایش نقشه و کنترل سیستم توسط نرم افزار سرور
 -8انتقال اطالعات در بستر رمزگذاری شده اختصاصی برای برنامه

ساخت دیتابیس و اپلیکیشن دیکشنری های تخصصی پزشکی مخفف ها و دورلند(قرار گرفته در کافه بازار) (اندروید)

نرم افزار هوشمند موزه یار(انحصاری)(اندروید و )iOS
 -1هدف از این نرم افزار برای موزه هاست تا بازدید کنندگان اطالعات مفیدی در طول بازدید و پس از آن داشته باشند.
 -2استفاده از موقعیت جغرافیایی جهت تشخیص محوطه موزه
 -3امکان پخش صدا توضیح دهنده و دریافت تصاویر و نمایش فیلم درصورت اتصال به اینترنت
 -4امکان اشتراک گذاری
 -5امکان اتچ کردن متن های تخصصی به عکس های شخصی
 -6و غیره

برنامه حرفه ای کامل اپلیکیشن قیچی در قابلب  2اپلیکیشن و وب سرویس نسخه :2
نسخه مدیر و آرایشگر
 .1امکان مدیریت آرایشگران
 .2امکان ثبت منشی
 .3امکان ثبت کمک آرایشگر
 .4دارای ورود هوشمند و تشخیص مدیر از آرایشگر
 .5امکان نوبت دهی و نوبت گیری سریع بصورت مهمان
 .6امکان ثبت خدمات هزینه زمان
 .7امکان ثبت موقعیت آرایشگاه روی نقشه جهت ناوبری مشتری به محل آرایشگاه
 .8داشتن پروفایل آرایشگاه و آرایشگر
 .9پیاده سازی تقویم اختصاصی مشابه با بادصبا با امکانات ویژه برای برنامه
 .10و بسیاری قابلیت و امکان حرفه ای دیگر
برای مشاهده اطالعات بیشتر به وبسایت مراجعه کنید https://ghapp.ir :
لینک کافه بازارhttps://cafebazaar.ir/developer/956219184900/?l=fa :

نسخه کاربری نسخه :2
 .1گرافیک مشابه با اینستاگرام
 .2پیاده سازی شبکه اجتماعی آرایشگری و مشتریان برای بررسی آخرین مدلها
 .3امکان مشاهده پروفایل آرایشگر و مسیر یابی تا ارایشگاه از روی نقشه
 .4ارسال آالرم یک ساعت قبل از نوبت
 .5تغییر تم برنامه
 .6و بسیاری قابلیت دیگر
لینک کافه بازارhttps://cafebazaar.ir/developer/956219184900/?l=fa :

همچنین قیچی با تغییر پلتفرم زامارین به ری اکت نیتو در دو پلتفرم اندروید و  iOSآماده انتشار است .نسخه :3

نسخه کاربر قیچی نسخه :3

اپلیکیشن پُرسَپ پیاده سازی اپلیکشن های اندروید وب پنل و وب سرویس
 .1پیاده سازی یک پیامرسان داخلی و اختصاصی برای ارتباط مستقیم متخصیص و کاربران
 .2در دو نسخه متخصص و کاربر
 .3نسخه متخصص امکان پیشنهاد دریافت هزینه  ،چت و گفتگو و  ...را دارد
 .4کاربر میتواند از تمام متخصیت مربوط به سوال خود پرسش کند.
 .5نسخه کاربر قابلیت پرداخت درون برنامه با استفاده از درگاه زرین پال و یا کافه بازار را دارد
 .6هر متخصص یک رزومه عمومی و یک رزومه تخصصی خواهند داشت
 .7امکان ثبت نظر و امتیاز برای کاربران فراهم هست
 .8امکان مشاهده و امتیاز سایر کاربران برای برای هر کاربر فراهم است.
 .9کارها میتوانند متخصص خود را ب ا نام و نام خانوادگی ویا نام کاربری تنها با وارد کردن اطالعات در یک فیلد جستجو نمایند
لینک کافه بازارhttps://cafebazaar.ir/developer/806840574077/?l=fa :
نسخه کاربر ورژن :1

نسخه کاربر ورژن :2
لینک کافه بازارhttps://cafebazaar.ir/developer/806840574077/?l=fa :

نسخه متخصص پرسپ:

پیاده سازی گیم با واقعیت افزوده:
 -1کنترل حرکتی
 -2پیاده سازی کامل واقعیت افزوده ( )ARدر اندروید و iOS
 -3پیاده سازی شده در موتور بازی سازی قدرمند یونیتی
 -4استفاده از  SDKقدرتمند vuforia
 -5امکان پیاده سازی آنالین
 -6کدنویسی در زبان سی شارپ

دیکشنری تخصصی پزشکی (دورلند و مخفف های علوم پزشکی) ()Android/iOS
 -1داشتن حساب کاربری
 -2فروش اکانت مدت دار جهت استفاده
 -3گرافیک مینیمالیستی
 -4وجود صندوق دریافت نوتیفیکیشن ،تاریخچه و عالقه مندی ها بصورت االن
 -5سرور الراول به عنوان بک اند وب و ریاکت نیتو برای برنامه های موبایل
 -6الگین OTP
 -7پیاده سازی سیستم پرداخت براساس پرداخت درون برنامه بازار و پرداخت زرین پال

نرم افزار تستر ایسیو خودرو شرکت نگارخودرو شمال
 -1پیاده سازی در اندروید (جاوا – اندروید استودیو – معماری )mvp
 -2طراحی رابط کاربری تخصصی
 -3منو کشویی و منو داشبرد
 -4ارتباط با بلوتوث

اپلیکیشن مدیریت هوشمند ضد سرقت رایا
 -1پیاده سازی با React Native
TypeScript – Saga – Redux – Redux ToolKit -2
 -3استفاده همزمان از  Restو سوکت
 -4طراحی رابط حرفه ای و جذاب
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برنامه نظر سنجی از بیماران ()iOS
 -1امکان قرار دادن سواالت به صورت های مختلف در پاسخ نامه
 -2امکان پاسخ دهی بیماران در هر لحظه با استفاده از اینترنت
 -3امنیت اطالعاتی باال و نمایش نمودار ها در برنامه ادمین
برنامه ثبت بیزنس کارت در سرور(اندروید و )iOS
 -1برنامه ای برای گرفت تصویر و ارسال آنالین به  ocrو دریافت اطالعات دریافتی جهت ذخیره کردن و نمایش جستجو زیبا و روان در گوشی
برنامه همیار دوران بارداری(آماده)(در حال جمع آوری داده های علمی و تحقیقی زیر نظر پزشک متخصص جهت هدایت روزانه مادر)(اندروید)
برنامه همی ار پسا بارداری (آماده)(در حال جمع آوری داده های علمی و تحقیقی زیر نظر پزشک متخصص جهت حمایت روزانه از والدین تا  1سالگی
کودک)(اندروید)

