بسمه تعالی

ناصرنیازی مبصر
Mobile:09189151266
متولد 1367 :
وضعیت نظام وظیفه  :دارای کارت پایان خدمت

web : Niazy.ir
وضعیت تاهل  :متاهل

Mail&skype:Nasservb@gmail.com
ساکن غرب تهران

تحصیالت :



کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر شیراز  -کاردانی نرم افزار کامپیوتر همدان
دوره اسکرام یک روزه – دوره برنامه نویسی جاوا  80ساعت

تجربیات فنی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

برنامه نویسی و طراحی وب اپلیکیشن با زبان  PHPبه مدت پنج سال
طراحی وب سایت  HTML,Jquery,Bootstrap, JavaScript CSSبه مدت پنج سال
برنامه نویسی به زبان سی شارپ دو سال )(C#,WPF ,ASP.NET , EF , NHibernate , WCF
مدیریت پایگاه داده و سرور به مدت دو سال )(SQL Server , MySQL, Linux CentOs,KVM Virtualization
برنامه نویسی اندروید به مدت یک سال )(basic4Android
برنامه نویسی با زبان  Visual Basic6به مدت دو سال
تسلط و سابقه کار پروژه ای با برنامه نویسی به زبان های دلفی و c++
آشنایی با برنامه نویسی angular,typescript,react
آشنا با Ajail,Scrum, Design Patterns ،git

نقاط قوت

 معمار و مدیر تیم برنامه نویسی در چند پروژه بزرگ نرم افزاری





کار عمیق تحقیقاتی روی فریم ورک های زبان  PHPو فورک فریم ورک  GSMSاز فریم ورک CodeIgniter
کار روی ربات های تلگرام و راه اندازی چندین پروژه ترکیبی از وب اپلیکیشن و موبایل اپلیکیشن و ربات تلگرام
افزونه نویسی و تم نویسی و کار با هسته نرم افزار مدیریت محتوای وردپرس
قوی در آنالیز پروژه و با پشت کاردرحل مشکالت پروژه های نرم افزاری

اهم سوابق کاری
طراح وب و کار بصورت ریموت با شرکت ( Vonwaldkirch.comزوریخ  ،سویس)
برنامه نویس ارشد  ، .NETشرکت سپند تهران (راهکار رستوران های زنجیره ای نظیر پدر خوب) sepand.biz
برنامه نویس و بنیانگذارتیم سپیده دم امید






استارتاپ سایتلگرام(مدیریت و ساخت سایت با تلگرام) http://sitelegram.ir
استارتاپ دانلودتل(فروشگاه فایل درون تلگرام) http://downloadtel.ir
استارتاپ اپلیکیشن جستجو در گروه تلگرام http://aloosalam.com
پرتال چاپخانه همدان پیام http://offtel.ir/cpanel ,http://offtel.ir
پرتال مدیریت پذیرندگان کارت خوان شرکت قاصدک و پنل سه بعدی قرعه کشی تلویزیونی http://ghasedak.com

برنامه نویس شرکت فراپیوند ،پروژه (/http://metajoin.com(BPMS
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برنامه نویس ارشد وب  ، PHPشرکت گویاهگمتان (پروژه زبانک )http://zabanak.ir
برنامه نویسی بازی تصمیم برای فردا برای نهاد ریاست جمهوری () C# windows

طراح وب و مسئول آی تی شرکت آینده پژوهان ابر زندگی و همکاری با دانشگاه شریف (پروژه )khallaghiatkadeh.ir
همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری(داور مرحله اول حوزه طراحی وب و نرم افزار های چندرسانه ای در جشنواره ایران ساخت )
برنامه نویس ارشد وب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:



سایت ارتقا سالمت ایثارگران http:/isargaran.salem.ir -
طراحی و برنامه نویسی وب سایت مسابقه بزرگ سل ASP.net

مدیر پایگاه داده وسرور  ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (سایت مرکز امور ایثارگران ) http://isargaran.police.ir -
خدمات و انتشارات
.1
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دو ترم تدریس دوره ی طراحی وب سایت تحت لیسانس موسسه ی  BTMکانادا
طراحی فریم ورک  GSMSبه زبان https://github.com/nasservb/gsms PHP
https://github.com/nasservb/IR3
طراحی فرمت ویدئویی .ir3به زبان VB
https://github.com/nasservb/player/releases
برنامه نویسی پلیر بومی به زبان VB
https://github.com/nasservb/mellat_payment
برنامه نویسی درگاه پرداخت بانک ملت
تصحیح سورس تلگرام دسکتاپ https://github.com/telegramdesktop/tdesktop/issues/939-
برنامه نویسی افزونه برای یک شرکت انگلیسی / https://github.com/nasservb/PersonalCampain- civicrm
برنامه نویسی سایت http://silent-power.com/deبرای یک شرکت سوئیسی

جوایز و نشانها
 .1کسب رتبه ی ششم کشوری در دهمین دوره ی جشنواره جوان خوارزمی با طرح “روش جدید ذخیره تصاویر ویدئویی”
 .2کسب مقام سوم برنامه نویسی استان همدان در سال ۸۴
 .3شرکت در مرحله نهایی دوازدهمین دوره ی مسابقات منطقه ای  ACMغرب آسیا در دانشگاه شریف
سمینارهای علمی :
.1
.2
.3
.4

Introduce To OpenGL Game Programming
How to Create Soap Server In PHP And ASP.net.
Introduce To Dijkstra Algorithm In Graph Search.
Introduce To Neural Network.

