اﻣﯿﺮ ﯾﻮﺳﻔﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب و ﻣﺸﺎور ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻤﺎس از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﺑﯿﻨﺠﺎ )(https://jobinja.ir/user/amiryousefi
ﺗ ﻤﺎ س ا ز ﻃ ﺮﯾ ﻖ ﺟﺎﺑ ﯿ ﻨ ﺠﺎ

ا ﻃ ﻼ ﻋﺎ ت ﺷ ﺨ ﺼ ﯽ
ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ۱۳۶۸ :
ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﻣﺮد
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎزی :ﻣﻌﺎف
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ :ﻣﺘﺄﻫﻞ
اﺳﺘﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ :آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
آدرس:

درﺑﺎرهی ﻣﻦ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ روی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ

ﻣﻬﺎرتﻫﺎ
PHP
codeigniter
Python
odoo
Odoo ERP
web back-end developer
MySQL
PostgreSQL
MongoDB
Django

ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﺎوری | ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﻮﻧﻘﺎ | از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۶ﺗﺎ آﺑﺎن ۱۳۹۶
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻦ ﺑﻮد .از زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ  PHPو ﭘﺎﯾﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ و از ﭘﺎﯾﮕﺎه
داده  MYSQL، MariaDBو  MongoDBﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺮدازش روی اونﻫﺎ رو ﺟﻮاب ﺑﺪﯾﻢ.ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت  Geoو APIﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ  APIﻫﺎی  RESTﺑﺨﺶ دﯾﮕﻪای از ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﯽ ﮐﺎر ﺗﯿﻢﺳﺎزی و ﭘﯿﺶﺑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﮐﻤﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻗﻮﻧﻘﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ زﻣﺎن ﮐﻤﯽ از ﺷﺮوع ﮐﺎرش ﻣﯽﮔﺬره وﻟﯽ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی درﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺮدازش دادهﻫﺎی  Geoﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻨﯽ زﯾﺎدی رو ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺧﻮدش داره و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رو ﺑﺎ داﻧﺶ ﻋﻤﯿﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻮﮐﺖ روی  PHPو ﭘﺎﯾﺘﻮن ﻧﯿﺎز داره.
ﻃﺮاح و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  /ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ) | (UI/UXﭘﻠﺖ ﻓﺮم آﻣﻮزش زﺑﺎن دوم ﮔﻠﺪﻓﯿﺶ | از آذر  ۱۳۹۳ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻧﺖاﻧﺪ و ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻓﺮﯾﻢورکﻫﺎی  HTML, CSSو  JavaScriptﻣﺴﺌﻮل اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎده ،ﺳﺒﮏ و ﮐﺎرا ﺑﻮدم .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﺗﺤﻠﯿﻞ و آﻧﺎﻟﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻦ ﺑﻮد.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و زﺑﺎنﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺮوژه:
آﻧﺎﻟﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ورودی ،SEO ،ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری وبﺳﺎﯾﺖHTML, CSS, JavaScript, JavaScript Frameworks, LESS, PHP, Zend
Framework
ﻣﺪﯾﺮ  ERPو ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ارﺷﺪ | ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮ | از آذر  ۱۳۹۲ﺗﺎ آذر ۱۳۹۳
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺖ .ﻧﻘﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ  ERPداﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ روی  OpenERPﺑﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﻪداری،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اون ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ و ﻣﺎژولﻫﺎی  OpenERPﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  ۷و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ  ، ODOOﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺎژولﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎژولﻫﺎی
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﺣﻘﻮق و دﺳﺖﻣﺰد و ﭼﻨﺪ ﻣﺎژول ﮐﺎرﺑﺮدی داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از  ERPو آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از اون
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﻪای از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و زﺑﺎنﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ:

OpenERP, ODOO, Python, PostgreSQL, Ubuntu Server
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه وب | راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت آردا ﺳﯿﺴﺘﻢ | از اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۱ﺗﺎ آﺑﺎن ۱۳۹۲
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه وب ﺑﺎ  PHPو ﻓﺮﯾﻢورکﻫﺎی اون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺤﺖ وب رو ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ و
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﻪای از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﺑﺎن  PHPو ﻓﺮﯾﻢورکﻫﺎی اون و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم.
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب  -ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮور | ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻧﺎج | از ﻣﻬﺮ  ۱۳۸۹ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۱
در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮدﺑﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺒﺮ از ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ،ﻃﺮاح و ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده و ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮور ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻢ.
ﺣﺠﻢ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎﻻ)رﺗﺒﻪ  ۲۰۰اﻟﮑﺴﺎ اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه( و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی اﺧﺒﺎر و دادهﻫﺎی روی ﺳﺎﯾﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻨﯽ زﯾﺎدی رو ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﻋﻤﯿﻖ در
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  MySQLو زﺑﺎن  PHPو ﻓﺮﯾﻢورکﻫﺎی اون ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺑﻪ اونﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺪﯾﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮور اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ  configﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ روی وب ﺳﺮور و ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب | ﮔﺮوه ﻧﺮماﻓﺰاری وب آرا | از اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۸۹ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ۱۳۸۹
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب ﺑﺎ زﺑﺎن  PHPﺑﺎ اونﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻢ.

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت | ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن | از  ۱۳۸۸ﺗﺎ ۱۳۹۴

زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )ﺣﺮﻓﻪای(

ﺟﺎﺑﯿﻨﺠﺎ | Jobinja
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﮐﺪ ﻣﺮﺟﻊHW-4313479 :
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺠﺎد۱۳۹۷/۰۴/۲۸ :
ﻧ ﺴ ﺨ ﻪ آﻧ ﻼﯾ ﻦ

