ﻧ ﻮﯾ ﺪ ا ﻣﺎ ﻣ ﯽ
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻨﻮ/ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ
ﺗﻤﺎس از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﺑﯿﻨﺠﺎ )(https://jobinja.ir/user/novid
ﺗ ﻤﺎ س ا ز ﻃ ﺮﯾ ﻖ ﺟﺎﺑ ﯿ ﻨ ﺠﺎ

ا ﻃ ﻼ ﻋﺎ ت ﺷ ﺨ ﺼ ﯽ
ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ۱۳۶۷ :
ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﻣﺮد
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎزی :ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ :ﻣﺠﺮد
اﺳﺘﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ :ﺗﻬﺮان
آدرس:

درﺑﺎرهی ﻣﻦ
ﻃﯽ  ۱۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،آﻣﻮﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺪا از ﻟﺬت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺗﻬﻌﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ در
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﺘﯽ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد .ﭘﺲ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺳﺖ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺷﻔﺎفﺗﺮ و ﺑﺎزﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻃﻼع از
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻧﯿﺰ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
دو اﻟﮕﻮی ﺑﺰرگ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﺪل اﻧﺤﺼﺎری ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎص ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮماﻓﺰار را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و
اﺟﺎزه ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽدﻫﺪ .دﯾﮕﺮی ﻣﺪل ﻧﺮماﻓﺰار آزاد و اوﭘﻦ-ﺳﻮرس ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰار را ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺷﻔﺎف و ﺑﺎز در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﺷﺎن اﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﺮﻓﻪای ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻦ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی آزاد و اوﭘﻦ-ﺳﻮرس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻞ دﻧﯿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻔﺎف و ﻣﻌﯿﻦ
ﺑﺎ ﺷ ﺪ.

ﻣﻬﺎرتﻫﺎ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار
ﻣ ﺪﯾ ﺮﯾ ﺖ ﺳ ﯿ ﺴ ﺘ ﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻣ ﺴﺘﻨ ﺪ ﺳﺎز ی ﻓﻨ ﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻨﯽ

ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب | ﺧﻮرﺷﯿﺪﭼﻬﺮ | از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۸۷ﺗﺎ آﺑﺎن ۱۳۸۸
ﺧﻮرﺷﯿﺪﭼﻬﺮ ،ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دروﭘﺎل اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪﭼﻬﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ دروﭘﺎل  ۶ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺑﺎزار
آﻣﺪه ﺑﻮد و اﻧﺘﻘﺎل از ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ دروﭘﺎل و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ آن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰی ﺑﻮد .در ﮔﺬر اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اوﭘﻦ-ﺳﻮرس آﺷﻨﺎ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪم.
ﻧﮑﺘﻪ :ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ از ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻬﺮﻧﮓ ﻧﻮروزیﻧﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Sun Microsystemsﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﯾﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺎری ﻣﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار | دروﭘﺎﻟﭽﯽ | از ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۱ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ۱۳۹۲
ﻓﺴﺘﯿﻮال وب اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ دروﭘﺎﻟﭽﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب دروﭘﺎل را ﺑﺮای ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﻃﯽ
 ۱۸ﻣﺎه ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دروﭘﺎﻟﭽﯽ ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪای را آﻣﻮﺧﺘﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
دوره آﻣﻮزﺷﯽ  Global Training Daysدروﭘﺎل را در اﯾﺮان اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻗﺪاﻣﮕﺮ اﻣﻮر راﯾﺎﻧﻪ | ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان | از اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۳ﺗﺎ آذر ۱۳۹۵
دوره ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ،ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ!

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﺮماﻓﺰار آزاد و اوﭘﻦ-ﺳﻮرس | ﺑﻨﯿﺎد ﻧﺮماﻓﺰار آزاد | از ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۳ﺗﺎ ﺣﺎﻻ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،آزﻣﻮن و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی آزاد و اوﭘﻦ-ﺳﻮرس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ واﻗﻊ در novid.name

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ | آﻣﻮزﺷﮑﺪه آﻣﺎر و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ و آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر | از  ۱۳۸۶ﺗﺎ ۱۳۸۸
ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮﯾﻦ دوران آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﯽ  ۱۶ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ! ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داده ،ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ
ﻣ ﻘ ﻄ ﻊ آ ﺷﻨﺎ ﺷ ﺪ م.
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار | داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮﻧﺪ | از  ۱۳۸۹ﺗﺎ ۱۳۹۳
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺪون ﺷﺮح!
 | LPIC-1: Linux Administratorﻓﻨﺎوران آﻧﯿﺴﺎ | از  ۱۳۹۲ﺗﺎ ۱۳۹۲
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪhttps://cs.lpi.org/caf/Xamman/certification :
ﺷﻨﺎﺳﻪLPI000304882 :
ﮐﺪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽhv3r6apdth :

زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ
ﻓﺎرﺳﯽ )زﺑﺎن ﻣﺎدری(
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )ﺣﺮﻓﻪای(

ﺟﺎﺑﯿﻨﺠﺎ | Jobinja
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﮐﺪ ﻣﺮﺟﻊJC-1515367 :
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺠﺎد۱۳۹۷/۰۴/۳۱ :
ﻧ ﺴ ﺨ ﻪ آﻧ ﻼﯾ ﻦ

