ایمان فراحی
برنامه نویس و طراح تجربه کاربری
شیراز – شریف آباد

09176858917

https://github.com/ImanFarahi

professionalprogrammer.ir@gmail.com

شرح مختصر

درباره من
تاریخ تولد1371/11/01 :

همواره مشتاق یادگیری و ریسک پذیر ،از  12سالگی برنامه نویسی را با زبان C++

جنسیت :مرد

و اسمبلی شروع کرده و رتبه یک فارغ التحصیلی است.

تحصیالت آکادمیک

محل تولد :شیراز
وضعیت نظام وظیفه :کارت پایان خدمت
وضعیت تاهل :مجرد
رزومه آنالین:

http://professionalprogrammer.ir

درخشش ها

*کارشناسی
مهندسی نرم افزار

95-92
دانشکده فنی شماره  1شیراز (شهید باهنر)  -دولتی

•

رتبه اول

•

دانشجوی نمونه

•

برنده جایزه تحصیلی

•

معدل18.84 :



فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی نرم افزار دولتی



عنوان پایان نامه :طراحی و پیاده سازی سیستم خبره فازی مبتنی بر قانون برای تشخیص

تحصیل در دو رشته تربیت بدنی و نرم افزار

و پیشگیری ناهنجارهای وضعیتی ستون فقرات

*کاردانی

مهارت ها
JavaScript

90%

تربیت بدنی

HTML5

99%

•

CSS3

99%

JAVA

80%

SQL

90%

UX Design

99%

UI Design

99%

92-89
سماء شیراز  -دانشگاه آزاد

معدل16.72 :

رشته تخصصی :شنا

*دیپلم

89-86

تربیت بدنی

هنرستان تربیت بدنی شیراز -دولتی

تالیفات
* سی ستم خبره ت شخیص و پی شگیری ناهنجاری های و ضعیتی ستون فقرات  -سومین

Other skills: JavaScript libraries, DOS Assembly, Win
Assembly, C, C++, C#, PHP, SEO, UML, XML, JSON,
SQL Server, MySQL, SQLlite, Algorithm Design, Data
Structure, Android Studio, Eclipse, MATLAB,
Photoshop, Network, Linux, Batch, Win Server,
SceneBuilder, Socket Programming, OOP, OOD,
…OOA, Mathematical, Android programming,

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندس ی – دانش گاه  - Kasem Bunditبانکوک-
تایلند -سال 1396
* سی ستم خبره ت شخیص و پی شگیری ناهنجاریهای و ضعیتی ستون فقرات  -مجله :نخبگان
علوم و مهندسی  .مهر  - 1396شماره  14( 7صفحه  -از  141تا )154

پروژه ها
*طراح سیستم خبره هوش مصنوعی ستون فقرات

زبان
English

JavaFX, Drools, JFuzzyLogic

*طراح و مدیر سایت خبرخوان دات کام PHP, XML, MySQL, JSON, HTML5, CSS3
*طراح و مدیر سایت 2w2 DNS Provider

C++, Socket Programming, Linux

«برای مشاهده پروژههای زنده به رزومه آنالین مراجعه فرمائید».
کارهای گذ شته :طراح و پیاده ساز زبان برنامهنوی سی  * JAFبهبود الگوریتمهای ژنتیک SA ،PSO ،و * ...کارآموز ترجمه نرمافزار ح سابداری ملی شرکت پرتو پارس * پروژه  * farsidate.irت ست
نفوذ فیلیمو ،شرکت زرافه ،اساتید دانشگاه ،پنجرههای ویندوز و * ...ترجمه و طراحی صدها قالب برای اشخاص* پروژههای بسیاری در دارک نت انجام شده که اطالعات محرمانه اما بشردوستانه دارند.
آخرین بروزرسانی2018-11-08 :

