اطالعات شخصي :
نام  :بهزاد

جنسيت  :مرد

محل تولد  :اصفهان

تلفن همراه09132666946 :

نام خانوادگي  :شيراني

تاريخ تولد 1365/10/1 :

نظام وظيفه :پايان خدمت

وضعيت تاهل  :متاهل

Behzad.Shirani@Yahoo.com
Linkedin.com/in/bshirani

تحصيالت :
مدرک

رشته

نام موسسه

تاريخ شروع

تاريخ پايان

معدل

نوع موسسه آموزشی

ديپلم

رياضي

نيلفروشزاده

مهر 1383

خرداد 1384

18/20

دولتي

ليسانس

مهندسي نرم افزار

نجف آباد

مهر 1384

بهمن 1389

14/27

پيام نور

سوابق شغلی :
رديف

نام موسسه

عنوان شغل

شرکت بين المللي مهندسي

تاريخ شروع

مدت تصدي

علت تغيير شغل

دی 1391

تا کنون

ارتقای وضعيت شغلي

اسفند 1394

(ساعتي) تا کنون

----------

 2سال

خدمت سربازی
ارتقای وضعيت شغلي

.1

کارشناس نرم افزار (برنامه نويس)

.2

مشاور و برنامه نويس

شرکت داده پرداز آريانا (ديپاکو)

.3

برنامه نويس و طراح وب

پارسيان وب

اسفند 1389

.4

برنامه نويس و طراح وب

تجارت الکترونيک صبا

شهريور 1389

 6ماه

.5

برنامه نويس

پرتو گستر آيريک

خرداد 1388

پروژه ای

----------

.6

برنامه نويس و طراح وب

Freelancer

بهمن 1387

تا کنون

----------

سيستم ها و اتوماسيون (ايريسا)

پروژه هاي انجام شده و فعاليت هاي شغلی:
.1

برنامهنويسي و اجرای کامل نرم افزار تحت وب اتوماسيون ورزش فوالد مبارکه به آدرس ( )Sport.MSC.irکه دارای  70هزار کاربر شامل تمامي پرسنل شاغل و بازنشسته فوالد
مبارکه و افراد تحت تکفل آن ها است .اين نرم افزار با استفاده از  ASP.NETو  jQueryپياده سازی شده و از ارديبهشت سال  1392تا کنون در حال اجرا مي باشد( .شرکت
ايريسا)

.2

برنامه نويسي و اجرای نرم افزار تحت وب اتوماسيون ورزش فوالد هرمزگان ،پياده سازی شده با  ASP.NETو  jQueryهمراه با طراحي واکنش گرای رابط کاربری با استفاده از
 Bootstrapو ( .jQueryUIشرکت ايريسا)

.3

بهبود و توسعه ی نرم افزار سرير (پياده سازی فرايند های  )ITILدر فوالد مبارکه .اين نرم افزار با استفاده از  ASP.NETو  jQueryپياده سازی شده و هم اکنون در شرکت فوالد
مبارکه در حال بهره برداری مي باشد( .شرکت ايريسا)

.4

اجرای پروژه های شناسايي با راهکارهای مبتني بر  RFIDدر فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان ،برنامهنويسي دستگاه های  Pocket PCو ( Windows CEبرنامهنويسي تجهيزات
شناسايي اتوماسيون ورزش ،برنامهنويسي تجهيزات برگزاری مراسم  23دی فوالد مبارکه و سال روز افتتاح فوالد هرمزگان) (شرکت ايريسا)

.5

اجرای قسمت تحت وب پروژه کنترل تردد فوالد مبارکه با استفاده از  ASP.NET MVCو ( jQueryشرکت ايريسا)

.6

طراحي ،برنامهنويسي و اجرای نرم افزار تحت وب پايش اطالعات دانشگاه آزاد به آدرس ( )Payesh.khuisf.ac.irکه به درخواست دانشگاه آزاد خوراسگان تهيه شده است .اين نرم
افزار با استفاده از  ASP.NET MVCو  AngularJsپياده سازی شده و از مفاهيم تزريق وابستگي ،چند اليه ای و شيگرايي بهره مي برد( .پروژه هاي شخصی)

.7

طراحي و اجرای سامانه دسترسي به شماره تلفن های شرکت ايريسا با استفاده از  ASP.NET MVCو  AngularJsکه هم اکنون در شبکه داخلي شرکت ايريسا در دسترس و
در حال استفاده است( .پروژه هاي شخصی)

.8

اجرای نرم افزار  Tank Monitoringمربوط به مانيتورينگ مخزن های موجود در جايگاه های سوخت .اين پروژه با استفاده از  C# Windows Formsپياده سازی شده است
که نسخه اول آن سال  1388پياده سازی و اجرا شد .نسخه جديد اين نرم افزار با امکانات جديد تر و رابط کاربری بهتر در سال  1393بازنويسي شد که هم اکنون در بسياری از
جايگاههای سوخت سراسر کشور در حال اجرا ميباشد( .پروژه هاي شخصی)

.9

طراحي و اجرای نرم افزار تحت ويندوز  Monitoringدستگاه های  PLCمربوط به شبکه های صنعتي (شرکت پرتو گستر آيريک)

 .10طراحي و توسعه ی ماژول های سيستم تجارت الکترونيک (فروشگاه ساز) صبا ،همکاری در پروژه نظم هوشمند پارسيان ،پرتال جامع متقين و ساير پروژه های اجرا شده توسط
شرکت تجارت الکترونيک صبا( .شرکت تجارت الکترونيک صبا)
 .11طراحي و اجرای سامانه جمع آوری خبر پارسيس پرس با استفاده از  ASP.Netو بهره گيری حرفه ای از برنامهنويسي سمت کاربر به وسيله  jQueryو  ،Ajaxبرنامهنويسي موتور
جمع آوری کننده اخبار با  XML ،RSSو  ،Multithreadingانتخاب جزء  20سايت برتر در جشنواره رسانه های ديجيتال (پارسيان وب)
 .12طراحي و اجرای نرم افزار ثبت و گزارش گيری اطالعات مربوط به کشفيات الکترونيکي غير مجاز برای رکن دوم پادگان  07کازرون (پروژه هاي شخصی)
 .13طراحي و اجرای وب سايت دانشگاه پيام نور نجف آباد در سال ( 87پروژه هاي شخصی)
 .14شرکت به عنوان مربي در پنجمين رويداد استارتاپ ويکند اصفهان با عنوان کسب و کار خانگي ،ارديبهشت 1394
 .15تدريس  ASP.NETبه مدت يک سال در شهر کازرون به دانشجويان کارشناسي مهندسي نرم افزار
 .16تدريس  ASP.NETدر آموزشگاه آتيه پردازان سپاهان (آتيکو)
 .17تدريس کالس های مقدماتي طراحي وب در دانشگاه پيام نور نجف آباد
 .18تدريس خصوصي زبان در موسسه پويا

دوره هاي آموزشی طی شده :
عنوان دوره

موسسه برگزار کننده

تاريخ شروع

مدت دوره (ساعت)

مالحظات

رديف
.1

ASP.NET

سازمان فني و حرفه ای

مهر 1387

60

----------

.2

ASP.NET MVC

ايريسا

خرداد 1393

60

----------

.3

SQL

ايريسا

ارديبهشت 1394

40

----------

.4

ITIL

ايريسا

بهمن 1393

20

----------

مجيد آنالين

دی 1394

9

تهران

دانشگاه اصفهان

آبان 1393

54

----------

.5

دومين همايش تخصصي طراحي واکنشگرا

.6

استارتاپ ويکند

مهارتهای شغلي:
.1

 ASP.Net Web Formو  ASP.NET MVCو نرم افزار Visual Studio

.2

زبان برنامه نويسي C#

.3

پايگاه داده های  SQL Serverو زبان T-SQL

.4

استفاده از  ORMهای  LINQ ،Entity Frameworkو ADO.NET

.5

پياده سازی نرم افزار های تک صفحه ای تحت وب با استفاده از AngularJs

.6

استفاده از  Twitter Bootstrapو  jQuery UIبه منظور طراحي بخش سمت کاربر وب

.7

اجرای برنامه های بالدرنگ با استفاده از SignalR

.8

توليد برنامه های چند سکويي موبايل با استفاده از Apache Cordova

.9

آشنا به مفاهيم Dependency Injection

 .10اجرای  Div Base Designبا استفاده از  CSSو HTML
 .11برنامه نويسي سمت کاربر با استفاده از  jQueryو JavaScript
 .12برنامهنويسي سه اليه و شي گرا در محيط وب و ويندوز
 .13گزارش گيری با استفاده از  Fast Report ، Crystal Reportو  Stimul Softتحت وب و ويندوز
 .14پياده سازی  Source Controlبا استفاده از  SVNو TFS
 .15نرم افزار های  Officeو تسلط کامل به تايپ ده انگشتي
 .16اجرای  SEOداخلي و خارجي سايت
 .17اجرا و کار با وب سرويس ها
 .18تجربه پياده سازی  Passiveشبکه های کامپيوتری
 .19کار با نرم افزار  Photoshopجهت طراحي های وب و ويندوز
 .20پياده سازی وب سايت و فروشگاه الکترونيکي با استفاده از Wordpress
 .21آشنايي در حد بسيار خوب با زبان انگليسي (خواندن ،نوشتن ،مکالمه)

