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 يبرز يليعرفان اسماع            

 
 

 

 

 ياهداف شغل

 افزاریهای نرملگر سیستمطراح و تحلی 

 يسینوبرنامه های گروه  یتعضویا  یتمدیر 

 افزارهای صنعتيعضو تیم طراحي ربات و سخت 

 

 التيتحص
 31۱3 :فارغ التحصیل ،شاهرود يدانشگاه صنعت ،افزارش نرمیگرا ،انهیراوسته رشته یپ يکارشناس  

 13/31د باهنر تهران، معدل: یرستان شهیدب  ک،یزیف ياضیپلم رشته رید 

 

 هامهارت
 طراحي و تولید راه ( اندازDriver) برای مدارات و تراشه های الکترونیکي 

 يسینوبرنامه یهابا زبان يسینوبرنامهC, C++, Java, Python,  Ruby, Fortran , VB, Pascal      

 سنوکیل ندوز و یو یهاشبکه یاندازو راه تیریمد ، کسیونی هیبر پا یهاستمیبا س یيآشنا، نوکسیتحت ل يسینوبرنامه 

 تسلط بر سامانه ( های مهار نسخهCVS مانند )Git ،SVN ... و 

 ی نسل جدید  های داده کار با پایگاهNoSQL  مانندRedis ،Memchache ،Elasticsearch 

  تلفن تحت شبکه   های سامانهآشنایي با برنامه نویسي و کنترلVOIP  و( قراردادProtocol) SIP   

  دانشگاهيهای  ی در پروژهبرنامه نویسي   گروهمدیریت 

 نویسي تحت وب برنامه با آشنایي 

 يو آلمان یفرانسو یهابا زبان یيو آشنا يسیتسلط بر زبان انگل 

 یبال، شنا و کوهنوردیتکواندو، وال یهابا ورزش یيآشنا  

 1۱327137133..............................  تلفن:

Erfan@Es ........... انامه:يرا mayiliBarzi.com  

  يد محالتیبزرگراه شهان، تهر ............  آدرس:

                     37۶111۵3۵3 …...…......……... کد پستی:

 7/3/31۶7 .…………..……… :تاريخ تولد

 111-24۱۵۱۱-1 .................... شماره ملی:

 ۶1241 ..................................شماره شناسنامه:

  تهران ................................. محل سکونت:

mailto:Erfan@EsmayiliBarzi.com
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 هاتجربه 
 افزار هم طراحي و تولید نرم ( زمانRealtimeبه عنوان تحلیل )  گر درگاهUSB 

 با ياضیر یافزار رسم گراف هانرم يطراحVB   یدوست محمدعلي ، استاد راهنما: مهندس     

 افزار نرم يطراح  web sniffer  به زبان  C:يمهندس محسن رضوان ، استاد راهنما 

 انیاکبر پويدکتر عل :تحت نظر ،شاهرود يع دانشگاه صنعتیشگاه پردازش سریشبکه آزما یاندازم راهیشرکت در ت 

 نویسي اشتغال به برنامهPython  و VOIP سال 3به مدت  فناورپویشدر شرکت پارس 

  شاهرود، تحت نظر استاد علي دوست محمدیتدریس زبان برنامه نویسي جاوا در دانشگاه، دانشگاه صنعتي 

 ی تلفني دانشگاه صنعتي شاهرود،  سازی سامانه طراحي و پیادهQallerID 

 

 هانامهيگواه
 شبکه ی دن دورهیگذران (Net+)    :شاهرود ای فني و حرفه، آموزشگاه 

 شبکه ی گذرانیدن دوره (Cisco CCNA)  ،نورا : آموزشگاه 

 پروژهمدیریت  ی دن دورهیگذران (PMBOK) (آموزشگاه: دتما ،DETMA) توکلي، استاد: آقای 

 مدیریت پروژهی  گذرانیدن دوره (Scrum)روباکو :، آموزشگاهRubaco))، استاد: آقای روشنایي 

 ( گذرانیدن کارگاه مدیریت ریسک پروژهRMP) ، :دانشگاه صنعتي شاهرودکارگاه 

 ی گذرانیدن دوره ( امنیت شبکهCEH) :نورا، آموزشگاه 

 

 هاتيعضو
 ی پارس چالشگر شبکه»ی شرکت  عضویت در هیئت مدیره» 

  عضویت در وبگاهRoboChip  به عنوان مدیر بخشLinux اکنون تا هم 11، از سال 

  ،تا اکنون 1۱از سال عضویت در کمیته مهندسي رباتیک 

 (17-11) سال کی :مدت ،شاهرود يدانشگاه صنعتاطالعات  یو فناورانه یرا يت در انجمن علمیعضو 

 هم اکنونشاهرود ياطالعات دانشگاه صنعت یو فناورانه یرا يانجمن علم "پردازه"ه یه نشریریت تحرئیت در هیعضو ، 
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 هاي کاري تجربه

 ،یوتری علوم اسالمي)نور(مرکز تحقیقات کامپ طراح و تحلیلگر پروژه 

 سازمان بسیج الملل روابط بینمعاونت  ،طاتاو ارتب فناوری اطالعات مدیر بخش 

 المللي  مسئول بخش فناوری اطالعات و ارتباطات خبرگزاری بینLHVnews 

 نویس  برنامهVOIP نویسي  با زبان برنامهPythonپویش فناور ، شرکت پارس 

 آسای جهان مسئول بخش امنیت شرکت ایمن 

 سازی ایران مسئول فناوری اطالعات شرکت ماشین 

 

 افتخاراتز و يجوا
 ی طرح  دانشجویي، ارائه ی حرکت انجمن شرکت در جشنوارهVOIP ۱3های لمسي، سال:  بر روی دستگاه 

 13-12 :(، ساليد بهشتیدرخشان استان سمنان)شه یهارستان استعدادیدبل در یتحص و یورود در آزمون يقبول 

 71-13سال:  باقرالعلوم)ع(، یينمونه استان سمنان، مدرسه راهنمای  ل در مدرسهیو تحص یورود در آزمون يقبول 

 7۱-11سمنان، سال:  استان سازمان هالل احمر هیاول یهاکمک برنده مسابقات 

 13-12، سال: ياستان سمنان و کسب مقام دوم مسابقات استان یآموزبال دانشیم والیت در تیعضو 

 

 مراجع

 د شدنخواه يمعرف معرف، جهت ياشخاصاز یدر صورت ن. 

 

 

 

  :31۱1سال  ماه خرداد 23تاریخ آخرین ویرایش 

 


