وحید رمضانیپور
1373/08/08 :متولد
+98 919 120 2879

:شماره تماس

vahidramezanipour@gmail.com :ایمیل
:شبکههای اجتماعی

LinkedIn: https://linkedin.com/in/vahidramezanipour/
Website: http://ramezanipour.com

3.0 : نسخه1400/05/14 :تاریخ بهروزرسانی رزومه

:شرح مختصر
 با دانش عمیق و تجربه. شروع کردمFull-Stack Developer  سال هست که به طور جدی و حرفهای فعالیتم را به صورت7 به مدت بیش از
 در. همیشه در تالش برای خلق یک محصول نوآورانه هستم که در کمترین زمان و با بهروزترین و مناسبترین تکنولوژی تولید شده باشد،باال
 چون به عقیده، پشتسر گذاشته شدند، همه،این مسیر همیشه چالشهای زیادی وجود دارد ولی با پشتکار و پیگیری و سرعت یادگیری باال
.من هیچ چیز غیرممکنی وجود ندارد
 به، طبق انتظارات کارفرما، باعث شده تا نتیجه، به کمک روحیه انتقادپذیر و کمک دهندهای که دارم،البته همکاری در کنار یک تیم خالق
 به مشاوره فنی شرکتها و، مدتی است عالوه بر برنامهنویسی، پس از کسب تجربههای زیاد.سرعت و با باالترین کیفیت حاصل بشه
.مدیریت تیمهای نرمافزاری نیز مشغول هستم

:مواردی که در آنها تخصص دارم
Backend

Frontend

The Rest

•

PHP 5, 7, 8

Expert

•

HTML 5

Expert

•

Git (Github, Gitlab)

•

Laravel, Lumen

Expert

•

CSS 3

Expert

•

Gitflow

Frameworks
•

+All Laravel

Expert

Services…

Javascript

Expert

•

•

Typescript

CI/CD

Intermediate

Intermediate

•

BigData & Iot &

Intermediate

•

React.js

Expert

•

CrateDB (IoT)

Expert

Intermediate

Bootstrap 4 & 5

•

•

Elastic Search

Jquery

Intermediate

Expert

•

•

Redis

Expert

Npm & Yarn

•

Docker & kubernetes

•

Novice

Webpack & Gulp

•

Composer

•

Expert

Eslint

•

Websocket

•

Sass, Less

•
•

MySql & MariaDB

•

•

Expert
Expert

Expert

Cron Jobs

•

Expert

Websocket

Intermediate

•

Supervisor (Queued

Expert

Backbone.js

Intermediate

•

Vuejs

HLS Video Streaming

Intermediate

Microservices
Architectures
•

Novice

Restful Api

•

Design Databases

•

Linux: CentOS,

Expert
Expert
Intermediate

Ubuntu

Intermediate

Intermediate

Jobs)

Expert

•

Expert

•

Expert

•

Server

Intermediate

Configuration
•

Telegram Bot

Intermediate

•

SEO Rules

Intermediate

•

Mikrotik

Configuration

Novice

سابقههای کاری (تمام وقت):
از تاریخ1399/01/01 :

محل کار :شرکت باسط پژوه تهران

سمت :برنامهنویس ارشد  Frontendو  Backendو مدیرفنی تیم برنامهنویس

محل کار :دتال

تا تاریخ :تا به االن

از تاریخ1400/03/18 :

(همکاری ساعتی)

سمت :برنامهنویس ارشد Full-Stack

تا تاریخ :تا به االن

محل کار :جامعه هنرهای دیجیتال )( (CGNationهمکاری ساعتی)

از تاریخ1399/05/27 :
تا تاریخ :تا به االن

سمت :برنامهنویس ارشد  Full-Stackو مدیرفنی تیم برنامهنویس

محل کار :شرکت کانادایی RoomVU

از تاریخ1400/03/22 :

سمتSenior Full-Stack Developer :

تا تاریخ1400/04/31 :

علت اتمام همکاری :تفاوت زیاد در ساعت کاری ایران و کانادا ،تغییر زیاد سبک زندگی

محل کار :مدرسه اینورس (آموزشگاه تخصصی هنر و دیزاین)

از تاریخ1393/07/20 :

سمت :برنامهنویس  FrontEndو Backend

تا تاریخ1398/12/29 :

علت اتمام همکاری :کسب تجربههای جدید پس از حدود  5سال همکاری با اینورس

سابقههای کاری (پروژه محور):
محل کار :جیپورت GPORT

از تاریخ1398/01/01 :

سمت :برنامهنویس ارشد  FrontEndو Backend

تا تاریخ1398/06/01 :

محل کار :آموزشگاه هنرهای تجسمی سیرنگ

از تاریخ1396/07/01 :
تا تاریخ1396/12/01 :

سمت :برنامهنویس ارشد  FrontEndو Backend

محل کار :هسته علمی مهندسی صنایع پلیمر ()SCOPIE

از تاریخ1396/07/01 :
تا تاریخ1396/09/01 :

سمت :برنامهنویس ارشد  FrontEndو Backend

محل کار :پایگاه فرهنگی هنری نار (از پروژههای مدیریت مدرسه اینورس)

از تاریخ1393/10/01 :

تا تاریخ1393/12/01 :

سمت :برنامهنویس ارشد  FrontEndو Backend

زبان:
English

فارسی (زبان مادری)
نوشتن

Writing

مکالمه

Speaking

شنیدار

Listening

مطالعه

Reading

عالیق و سرگرمیها:
کوه نوردی

وقت گذاشتن برای همسرم

موسیقی

بدمینتون

پینگ پنگ

تماشای فیلم

مطالعه تکنولوژیهای جدید

خوابیدن

پیادهروی

مسافرت

بازی کامپیوتری

شرح نمونهکارها و سابقههای کاری:
نام پروژه :وب اپلیکیشن مانیتورینگ سیستم برق کشور (باسط پژوه تهران)

مدت زمان کدنویسی :از فروردین  99تا مرداد 1400

آدرس اینترنتی :پروژه بر روی اینترانت داخلی کشور با امنیت باال راهاندازی شده است
شرح پروژه:
شركت باسط پژوه تهران در سال  ،1377با هدف توسعه صنعت الكترونيك و تامين تجهيزات صنايع برق تشكيل گرديد و با

بهرهگيری از دانش فنی روز و نيروی انسانی متخصص اقدام به طراحی و تولید دستگاههای اندازهگیری نظیر آمپرمتر ،ولت متر،
واتمتر و وارمتر دیجیتال و تست کنترل کیفیت در صنعت برق نمود.

در حال حاضر تیم برنامهنویسی شرکت باسط پژوه تهران ،در حال کدنویسی نسخه دوم نرمافزار مانیتورینگ صنعت برق ،با
باالترین کیفیت و بهترین تکنولوژیهای روز دنیا میباشند.

وظایف من:

-

طراحی سیستم  BigDataو همینطور Iot
ارتباط دادن تیم  C++با تیم وب و جابجایی داده بین  ۲پروژه
طراحی دیتابیس در  MySqlو آماده کردن Migration
طراحی دیتابیس در  CrateDBجهت ذخیره دادههای حجیم
کدنویسی  Backendبا فریمورک Lumen
کدنویسی صفحههای وبسایت و پنل مانیتورینگ با HTML, Css, ReactJs, Bootstrap, LeafletJs,
SocketIO.js, Context, LDAP
کدنویسی سیستم احراز کاربران با استاندارد Jwt
استفاده از  Redisبرای کش کردن کوئریها و Jobها و افزایش سرعت لود صفحات

نام پروژه :مدرسه اینورس (نسخه )2
مدت زمان کدنویسی :از مهر  97الی اسفند 97

آدرس اینترنتیhttps://inverseschool.com/ :
شرح پروژه:
مدرسه اینورس در  17آذر  ،1387به عنوان نخستین مدرسه تخصصی هنرهای دیجیتال با هدف تغییر در بستر آموزشی تاسیس شد .اینورس مدرسهای

است که هنرهای کالسیک ،نو و دیجیتال را بررسی میکند و بر اساس مطالعه و تحقیق روی بازار کار ،خالهای حرفهای و همچنین نیاز هنرمندان،

دورههایی را طراحی و برگزار میکند.

وظایف من:

-

طراحی دیتابیس در  MySqlو  Redisو آماده کردن Migration
کدنویسی بخش اعظم  Backendبا فریمورک Laravel 5.6
کدنویسی صفحههای وبسایت و پنل کاربری با HTML, Css, jQuery, Bootstrap
گسترش پنل  CMSبا Laravel Nova
کدنویسی سیستم احراز کاربران با Laravel Authentication
کدنویسی سیستم نوتیفیکیشن و ارسال آنها طبق فعالیتهای مختلف کاربران
کدنویسی سیستم اصالح حجم عکسها برای بهینهسازی سرعت صفحات به صورت اتوماتیک با intervention/image
کدنویسی سرویس  UrlShortenerو استفاده از  bit.lyبرای لینکهای شبکههای اجتماعی
کدنویسی سیستم سرچ وبسایت با ElasticSearch
کدنویسی ربات تلگرام مدرسه اینورس و اتصال آن به وبسایت
کدنویسی سیستم آپلود نمونهکار هنرجویان برای نمایش در صفحه نمونهکارهای هنرجویان با استفاده از سیستم آپلود chunk by
 chunkو امکان متوقف سازی و ادامه دادن آپلود
اتصال چندیدن درگاهبانکی برای تراکنش نسبت به شعب مختلف مدرسهاینورس
کدنویسی سیستم رزرو صندلی برای ثبتنام هنرجویان در رویدادهای مدرسه اینورس
امکان پرداخت اقساطی برای ثبتنام در دورهها و رشتههای مدرسه اینورس
کدنویسی  apiبرای نرمافزار حسابداری سپیدار جهت یکسانسازی تراکنشهای مالی

نام پروژه :مدرسه اینورس (نسخه )1

مدت زمان کدنویسی :از فروردین  94الی شهریور 94
آدرس اینترنتیhttps://inverseschool.com :
* این نسخه از وبسایت به دلیل کدنویسی نسخه دوم آن ،دیگر در دسترس نمیباشد.

شرح پروژه:
مدرسه اینورس در  17آذر  ،1387به عنوان نخستین مدرسه تخصصی هنرهای دیجیتال با هدف تغییر در بستر آموزشی

تاسیس شد .هدف از کدنویسی این وبسایت ،سهولت در پروسه ثبتنام هنرجوها به صورت آنالین و پرداخت مالی
به صورت اقساط به همراه سیستم تخفیف ،حضور و غیاب کالسها به صورت آنالین و بسیاری کارهای اتوماسیونی

برای بخش نیروی انسانی میباشد.

وظایف من:

-

طراحی دیتابیس در  MySqlو آماده کردن Migration
کدنویسی بخش اعظم  Backendبا فریمورک Laravel 5.2
کدنویسی صفحههای وبسایت و پنل کاربری با HTML, Css, jQuery
کدنویسی فیلترهای صفحات عمومی با Backbone.js
گسترش پنل  CMSبا kalnoy/cruddy
کدنویسی سیستم احراز کاربران با cartalyst sentry
کدنویسی ربات تلگرام با استفاده از پکیج irazasyed/telegram-bot-sdk
کدنویسی سیستم گزارشدهی و خروجی گرفتن در اکسل با maatwebsite/excel

نام پروژه :آموزشگاه هنرهای تجسمی سیرنگ

مدت زمان کدنویسی :از شهریور  96الی اسفند 96

آدرس اینترنتیhttp://30rang.art :
شرح پروژه:
آموزشگاه سی رنگ بیش از یک دهه است که در زمینه برگزاری آمادگی آزمونهای سراسری در مقاطع کارشناسی و

کارشناسی ارشد فعالیت دارد و در طول این سالیان دانشآموزان و دانشجویان بسیاری را یاری نموده تا از این گذر
پر پیچ و خم عبور نماید ،حاصل این تالشها کسب آموزشگاه « درجه یک » هنری از سوی فرهنگ و ارشاد در سال

 1388بوده است.

از امکانات این وبسایت میتوان به ارائه اطالعات جامع در رابطه با کنکور کارشناسی هنر و گرایشهای کارشناسی
ارشد هنر و دانلود منابع آموزشی آنها و معرفی رتبههای برتر کنکور سالهای قبل و مشاهده نتایج ازمونهای

آزمایشی در پنل هنرجو و بخش اخبار و فروشگاه اشاره کرد.

وظایف من:

-

طراحی دیتابیس در  MySqlو آماده کردن Migration
کدنویسی بخش اعظم  Backendبا فریمورک Laravel 5.5
کدنویسی صفحههای وبسایت و پنل کاربری با HTML, Css, jQuery
گسترش پنل  CMSبا adiamond/cruddy
کدنویسی سیستم احراز کاربران با cartalyst/sentinel
کدنویسی ربات تلگرام با استفاده از پکیج irazasyed/telegram-bot-sdk

نام پروژه :هسته علمی مهندسی صنایع پلیمر ()SCOPIE

مدت زمان کدنویسی :از شهریور  96الی آذر 96

آدرس اینترنتیhttp://scopie.ir :
شرح پروژه:
اسکوپی با توجه به نیاز شدیدی که جامعه دانشجویی پلیمر در زمینه رشد شخصی ،ضرورت آشنایی با
مفاهیم اصلی و به طور کلی موفقیت تحصیلی حس میکرد ،بر آن شد تا با بهره گیری از بهترین منابع
داخلی و خارجی ،امکان پیشرفت دانشجویان عزیز را فراهم کند.

از امکانات این وبسایت میتوان به بخش کتابخانه برای دانلود کتب و مقاالت و جزوههای رشته پلیمر و
بخش دورهها برای ثبتنام در دورههای آموزشی به صورت آنالین اشاره کرد.
وظایف من:

-

طراحی دیتابیس در  MySqlو آماده کردن Migration

-

کدنویسی بخش اعظم  Backendبا فریمورک Laravel 5.4

-

کدنویسی صفحههای وبسایت و پنل کاربری با HTML, Css, jQuery

-

گسترش پنل  CMSبا adiamond/cruddy

-

کدنویسی سیستم احراز کاربران با cartalyst/sentinel

کدنویسی ربات تلگرام با استفاده از پکیج irazasyed/telegram-bot-sdk

نام پروژه :اینورس ورکشاپ
مدت زمان کدنویسی :از اسفند  96الی فروردین 97

آدرس اینترنتیhttp://inverseworkshop.com :

* این پروژه به دلیل ادغام شدن با نسخه دوم وبسایت مدرسه اینورس دیگر فعال نمیباشد

شرح پروژه:
اینورس ورکشاپ سایتی برای رزرو و خرید جایگاه برای شرکت در ورکشاپهای مدرسه اینورس به صورت
آنالین است .این پروژه حتی خیلی از زودتر از سایتهایی مانند  cinema ticketاقدام به رزرو جایگاه به

صورت لحظهای و مشاهده نقشه سالن کرده است.
وظایف من:

-

طراحی دیتابیس در  MySqlو آماده کردن Migration

-

کدنویسی بخش اعظم  Backendبا فریمورک Laravel 5.2

-

کدنویسی صفحههای وبسایت و پنل کاربری با HTML, Css, jQuery

-

گسترش پنل  CMSبا kalnoy/cruddy

-

کدنویسی سیستم احراز کاربران با cartalyst/sentinel

-

کدنویسی سیستم نظرسنجی و ارسال لینک نظرسنجی به شرکت کنندهها بعد از اتمام
ورکشاپ

نام پروژه :جیپورت GPORT

مدت زمان کدنویسی :از فروردین  98تا شهریور 98

آدرس اینترنتیhttps://gport.ir :
شرح پروژه:
فروشگاه  Gportبه عنوان معتبرترین فروشگاه گیم شیرینگ ایران شناخته میشود که زیر نظارت مستقیم
تیم تجاری ( Player2بزرگترین فروشگاه گیمینگ کشور) میباشد و با هدف بهبود مشکالت اقتصادی
گیمرهای ایرانی فعالیت خود را آغاز نموده که با بیشترین تنوع محصول و خدمات سعی در بینیاز کردن

گیمرها برای خرید محصوالت گران قیمت دارد و با سرویس های متنوع شیرینگ خدمات خود را ارائه

میدهد.
وظایف من:

-

طراحی دیتابیس در  MySqlو آماده کردن Migration

-

کدنویسی بخش اعظم  Backendبا فریمورک Laravel 5.8

-

کدنویسی صفحههای وبسایت و پنل کاربری با HTML, Css, jQuery, Bootstrap

-

گسترش پنل  CMSبا Laravel Nova

-

کدنویسی سیستم احراز کاربران با Laravel Authentication

-

استفاده از  Redisبرای کش کردن کوئریها و افزایش سرعت لود صفحات

-

کدنویسی سیستم کیف پول

سوابق تحصیلی:
مقطع تحصیلی :فوق لیسانس

رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر  -نرمافزار

مقطع تحصیلی :لیسانس

نام دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگارامام شهرری
زمان تحصیل :از مهر ( 98درحال تحصیل)

نام دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

رشته تحصیلی :مهندسی صنایع پلیمر

زمان تحصیل :از مهر  92الی خرداد 98

مقطع تحصیلی :پیش دانشگاهی

نام دبیرستان :فلسفی (حنیف)

رشته تحصیلی :ریاضی و فیزیک

مقطع تحصیلی :دیپلم

رشته تحصیلی :ریاضی و فیزیک

زمان تحصیل :از مهر  91الی خرداد 92

نام دبیرستان :مالصدرا

زمان تحصیل :از مهر  88الی خرداد 91

