رزومه کاری
مشخصات فردی :
نام  :مهیار نام خانوادگی  :ترکمن زاده

نام پدر  :جمشید

محل تولد  :تهران تاریخ تولد ۱۳۶۵/۵/۸:
محل سکونت  :تهران

سوابق تحصیلی :
 -۱از سال  ۱۳۸۳تا سال  – ۱۳۸۶کاردانی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد انزلی
 -2از سال  ۱۳۹۰تا سال – ۱۳۹۳کارشناسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

سوابق کاری :

 .۱از شهریور ماه سال  ۱۳۹۶تا هم اکنون ۱۳۹۶در شرکت آسمان
 oوظایف  :برنامه نویس بخش وب
 oزمینه فعالیت شرکت  :خدمات اپراتوری IPTV/OTT

 .2از آذر ماه سال  ۱۳۹۵تا فروردین ماه  ۱۳۹۶در شرکت اسوه ایران
 oوظایف  :مدیر پروژه ERP
 oزمینه فعالیت شرکت  :خدمات نرم افزاری بانکی

.۳

از تیر ماه سال  ۱۳۹۵تا آدز ماه  ۱۳۹۵در شرکت کاراسی
 oوظایف  :سر پرست بخش نرم افزار – طراحی و برنامه نویسی ERP
 oزمینه فعالیت شرکت  :خدمات تبلیغاتی

.4

از سال ۱۳۹۳تا شهریور ۱۳۹4در شرکت گرایش تازه پارس
 oوظایف  :سر پرست بخش طراحی وب  ،برنامه نویسی وب
 oزمینه فعالیت شرکت  :ارائه سخت افزار های بانکی

 .۵از سال ۱۳۹۱تا  ۱۳۹2در شرکت پارس پویش فن آور
 oوظایف  :طراحی وب  ،برنامه نویسی وب
 oزمینه فعالیت شرکت  :برنامه نویسی نرم افزار

 .۶از سال  ۱۳۸۷تا سال  ۱۳۸۸در شرکت آسیا تک
 oوظایف  :پشتیبان نرم افزار CRM
 oزمینه فعالیت شرکت  :خدمات اینترنت پر سرعت
 .۷از سال  ۱۳۸۶تا سال  ۱۳۸۷در شرکت سان کامپیوتر
 oوظایف  :پشتیبان نرم افزار CRM
 oزمینه فعالیت شرکت  :برنامه نویسی نرم افزار

:مهارت ها
Php  سال سابقه برنامه نویسی به زبان۷ بیش از
Yii2 آشنایی با فریم ورک



Symphony2 آشنایی با فریم ورک



Laravel تسلط کامل به فریم ورک



Homestead 
Valet 
Loging 
FrontEnd Compile Assets 
Authentication And Authorization 
API Provide(Rest Api) 
Artisan Console Commands 
Cache Management 
File Stroages 
Package Development 
Task Scheduling 
Migration & Seeds 
Eloquent 
Unit Tests 
Lumen تسلط کامل به



JWT Auth
Laravel Passport Auth
Api Provide As MicroService







Linux Ubuntu , Debian , CentOS, Mint آشنایی با محیط سیستم عامل



:آماده سازی و پیکر بندی انواع سرور های لینوکس و نصب پکیج های مورد نیاز



LAMP
LEMP
Webmin
Roundcube
Redmin Issue Tracker
Git
Gitlab (Installation And Configure)
Redis & MongoDB
Apache2 , Nginx آشنایی با نصب و تنظیم وب سرورهایی مانند













آشنایی با محیط سیستم عامل Windows Server



طراحی وب به زبان  HTML & CSSورژن های مختلف



همکاری در پروژه سیستم عامل ملی ( )xaminبا مرکز تحقیقات مخابرات ایران



تسلط با  javascriptکتاب خانه jQuery



آشنایی با Vue.js



آشنایی با فرآیند مدل اسکرام ()Agile



آشنایی با تکنیک مدیریت زمان GTD



آشنایی با سیستم های کنترل ورژن نرم افزار ها Git , Svn



آشنایی با طراحی واکنش گرا ()Responsive

پروژه ها :


همکاری بعنوان طراح در پروژه سیستم عامل زمین – مرکز تحقیقات مخابرات ایران – ۹2



همکاری بعنوان برنامه نویس وب در پروژه سیستم عامل زمین – مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۹2-



همکاری بعنوان تحلیل گر و برنامه نویس در پروژه  CRMشرکت مسافرتی مارکوپولو



همکاری بعنوان برنامه نویس و هم بنیان گذار در استارت آپ فایل کرن – ۹۳



همکاری بعنوان برنامه نویس و هم بنیان گذار در استارت آپ هاست اینجا – ۹۳



همکاری بعنوان برنامه نویس و سرمایه گذار در استارت آپ لکسین – ۹۶

تلفن تماس :

۰۹۱2۹4۰۰۷۱۷

آدرس ایمیل Mahyar.tz@gmail.com :
وب سایت www.emtized.ir :

