سید رضا شیرازی
توسعه دهنده الراول و بک اند

درباره من
رضا شیرازی هستم  ،توسعه دهنده بک اند و الراول و دانشجو کارشناسیی ارشید رشیته الکترونییک
دیجیتال دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،همچنین تجربه کار با وردپیرس  WHMCS ،و فعالییت در زمینیه
فرانت اند را نیز دارم.

اطالعات تماس
تهران ،تهران

سوابق شغلی

+98-938-826-5135
توسعه دهنده الراول

itreza7@gmail.com

فعالیت به عنوان فریلنسر

اطالعات فردی

Laravel

سن
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جنسیت

آقا
مجرد

وضعیت تاهل
وضعیت خدمت سربازی

PHP

توسعه دهنده وردپرس

فروردین  1395تا شهریور 1398

فعالیت به عنوان فریلنسر
WordPress Template

WordPress Plugin

معافیت تحصیلی

اطالعات شغلی

توسعه دهنده فرانت اند

وضعیت اشتغال فعلی

فریلنسر

نوع اشتغال مورد نظر

پاره وقت

حقوق مورد نظر

مهر  1398تا اکنون

فروردین  1392تا اسفند 1394

فعالیت به عنوان فریلنسر
JavaScript

HTML

CSS

Bootstrap

از  5میلیون تومان

شهر های مورد نظر

شبکه های اجتماعی
وبسایت شخصی
پروفایل لینکدین
پروفایل گیت هاب

تهران

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد الکترونیک دیجیتال
دانشگاه صنعتی امیرکبیر  -تهران

کارشناسی مهندسی برق  -الکترونیک
دانشگاه گیالن  -رشت

مهر  1400تا اکنون
رتبه  54در کنکور کارشناسی ارشد

مهر  1395تا شهریور 1399
استعداد درخشان با معدل 17.95

تماس از طریق واتس اپ
تماس از طریق تلگرام

دیپلم ریاضی فیزیک
دبیرستان شهید مطهری  -هندیجان

مهر  1391تا شهریور 1395
رتبه اول ریاضی فیزیک شهرستان

زبان
فارسی
انگلیسی

مهارت های فنی
زبان مادری
متوسط

مهارت های نرم
روابط عمومی  ،اعتماد به نفیس  ،راابیت
جویی  ،مهارت حل مسئله  ،انتقاد پذیر ی
 ،پشتکار  ،تفکر نقادانیه  ،ایدرت تصیمیم

گیری  ،کار تیمی  ،خود آگاهی

HTML / CSS

بیش از  10سال

Bootstrap

بیش از  10سال

PHP

بین  5تا  10سال

WordPress

بین  5تا  10سال

Laravel

بین  2تا  5سال

RESTful API

بین  2تا  5سال

سایر مهارت ها
WHMCS

jQuery

Linux / Ubuntu

JavaScript

C

Python

آخرین پروژه های انجام شده
پکیج ایمیل و اطالع رسانی الراول

پروژه متن باز  -مشاهده کد

پکیج مکمل ارسال ایمیل در الراول باا اابییاد داشاتن تاپاد پیشافرز دو زباناه
انگییسی و فارسی و همچنین امکان ارسال ایمیل بصورت فوری و صف با فراخوانی
تنها یک آبجکد از کالس آماده شده اسد.
Laravel

HTML

PHP

اسکریپت فروشگاهی الراکارت

CSS

پروژه تجاری  -مشاهده جزئیات

در این پروژه که با همکاری تیم طراتی نوا استودیو انجاا شادا اینجاناظ و یفاه
تبدیل طرح ااپظ از  PSDبه  HTMLو وردپرس را به عهده داشتم.
Laravel

PHP

HTML

سایت زیرنویس سابنما

CSS

پروژه تجاری  -مشاهده جزئیات

برنامه و نویسی افزونه و ربات هوشمند جما آوری زیرناویو و دریافاد مباپاظ
بصورت هوشمند از وبساید  IMDBو طراتی و برنامه نویسی ااپظ وردپرس
PHP

WordPress

CSS

HTML

اسکریپت مدیریت الینسس الراتیم

پروژه تجاری

برنامه نویسی و توسعه سیستم  RESTful APIبر پایه الراول برای بررسی الینساو
های اسکریپد ها و ااپظ های مجموعه الراتیم
Laravel

PHP

HTML

CSS

ادامه آخرین پروژه های انجام شده

قالب هاستینگ هاستر

پروژه متن باز  -مشاهده کد

در این پروژه که با همکاری تیم طراتی نوا استودیو انجاا شادا اینجاناظ و یفاه
تبدیل طرح ااپظ از  PSDبه  HTMLو وردپرس را به عهده داشتم.
WordPress

PHP

CSS

HTML

قالب فیلم و سریال دال

پروژه تجاری  -مشاهده پیشنمایش

طراتی و برنامه نویسی ااپظ وردپرس دال به هماراه ویگیای دریافاد اطالعاات از
 IMDBو ترجمه اتوماتیک به وسییه موتور ترجمه Yandex
WordPress

PHP

HTML

CSS

