سید رضا شیرازی
توسعه دهنده الراول و بک اند

درباره من
رضا شیرازی هستم  ،توسعه دهندده بدک اندد و الراول و دان داو نارشناسدی ارشدد رشدته الکترونیدک
دیایتال دان گاه صنعتی امیرنبیر ،همچنین تاربده ندار بدا وردپدرس  WHMCS ،و فعالیدت در زمینده
فرانت اند را نیز دارم.

اطالعات تماس
تهران ،ولیعصر ،به آفرین

سوابق شغلی

+98-938-826-5135
توسعه دهنده الراول

itreza7@gmail.com

فعالیت به عنوان فریلنسر

اطالعات فردی

Laravel

سن

24

جنسیت

آقا
مجرد

وضعیت تاهل
وضعیت خدمت سربازی

مهر  1398تا اننون

PHP

فروردین  1395تا شهریور 1398

توسعه دهنده وردپرس
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

شهر های مورد نظر

فروردین  1392تا اسفند 1394

فعالیت به عنوان فریلنسر
JavaScript

HTML

CSS

Bootstrap

تهران

سوابق تحصیلی

شبکه های اجتماعی
وبسایت شخصی
پروفایل لینکدین
پروفایل گیت هاب

کارشناسی ارشد الکترونیک دیجیتال
دان گاه صنعتی امیرنبیر  -تهران

مهر  1400تا اننون
معدل ننونی 19.70 :

کارشناسی مهندسی برق  -الکترونیک

مهر  1395تا شهریور 1399

دان گاه گیالن  -رشت

استعداد درخ ان با معدل 17.95

تماس از طریق واتس اپ
تماس از طریق تلگرام

دیپلم ریاضی فیزیک

مهر  1391تا شهریور 1395

دبیرستان شهید مطهری  -هندیاان

رتبه اول ریاضی فیزیک شهرستان

زبان
فارسی
انگلیسی

مهارت های فنی
زبان مادری
متوسط

مهارت های نرم
روابط عمومی  ،اعتمداد بده نفدس  ،رتابدت

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

جویی  ،مهارت حل مسئله  ،انتقاد پذیری ،
پ ددتکار  ،تفکددر نقاداندده  ،تدددرت تصددمیم

گیری  ،نار تیمی  ،خود آگاهی

سایر مهارت ها
WHMCS

Linux / Ubuntu

JavaScript

jQuery

C

Python

آخرین پروژه های انجام شده
پکیج ایمیل و اطالع رسانی الراول

پروژه متن باز  -م اهده ند

پکد م مکمددل ارسددال ایمیددل در الراول بددا تابلیددت داشددتن حالددت پی ددفر
انگلیسی و فارسی و همچنین امکان ارسال ایمیل بصورت فوری و صد

دو زباندده

بدا فراخدوانی

تنها یک آباکت از نالس آماده شده است.
Laravel

HTML

PHP

اسکریپت فروشگاهی الراکارت

CSS

پروژه تااری  -م اهده جزئیات

الرانارت یک اسکریپت فروشگاهی محصوالت ماازی بوده نده بدر پایده الراول نوشدته
شده است ،این پروژه به عنوان طراح و توسعه دهنده فول استک فعالیت داشته ام.
Laravel

PHP

HTML

CSS

اسکریپت مدیریت الینسس الراتیم

پروژه تااری

برنامه نویسی و توسعه سیستم  RESTful APIبر پایده الراول بدرای بررسدی الینسدس
های اسکریپت ها و تالب های ماموعه الراتیم

Laravel

PHP

HTML

سایت زیرنویس سابنما

CSS

پروژه تااری  -م اهده جزئیات

برنامه و نویسی افزونه و ربات هوشمند جمع آوری زیرنویس و دریافت مطالب بصورت
هوشمند از وبسایت  IMDBو طراحی و برنامه نویسی تالب وردپرس
WordPress

PHP

HTML

CSS

ادامه آخرین پروژه های انجام شده

قالب هاستینگ هاستر

پروژه متن باز  -م اهده ند

در این پروژه نه با همکاری تیم طراحی نوا استودیو اناام شد ،ایناانب وظیفه تبدیل
طرح تالب از  PSDبه  HTMLو وردپرس را به عهده داشتم.
WordPress

PHP

HTML

قالب فیلم و سریال دال

CSS

پروژه تااری  -م اهده پی نمایش

طراحی و برنامه نویسی تالب وردپرس دال به همراه ویژگی دریافت اطالعات از IMDB
و ترجمه اتوماتیک به وسیله موتور ترجمه Yandex
WordPress

PHP

HTML

قالب فروشگاهی انگور

CSS

پروژه تااری  -م اهده پی نمایش

طراحی و برنامه نویسی تالب وردپرس و ویرچوال فریر انگور ویدژه فدروم محصدوالت
ماازی
WordPress

PHP

HTML

CSS

