
 

محمدرضا اسماعیلی 

۱۳۷۲/۱۲/۰۲متولد: 
مجردوضعیت تأهل: 

آقاجنسیت: 
9120572107شماره همراه: 
 شماره تماس: 
esmaeeli1923@gmail.comآدرس ایمیل: 

  تهران -آدرس محل سکونت: 
معافیت تحصیلیوضعیت نظام وظیفه: 

  (ریال) 1700000  حقوق مورد انتظار:

    تحصیالت

 /  1391 تا 1395/ معدل 16.77 دانشگاه نبی اکرم تبریز گرایش نرم افزار// کارشناسی مهندسی کامپیوتر

    پیشینه شغلی

  /  نرم افزار و فناوری اطالعات/ طراح وب  /  خرداد ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵پیشتازان جهان ارتباطات

طراحی وب سایت دانشگاه ها و پرتال های تحت وب توضیحات:

  /  نرم افزار و فناوری اطالعات/ طراح و برنامه نویس وب  /  خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنونهدایت فرهیختگان جوان

طراحی وب سایت های موسسه هدایت فرهیختگان جون توضیحات:
طراحی و برنامه نویسی فروشگاه اینترنتی انتشارات هدایت فرهیختگان جوان

برنامه نویسی سامانه استعالم کارمندان

  /  نرم افزار و فناوری اطالعات/ طراح وب  /  آذر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۶اعتماد وب

طراحی وب سایت های شرکت های صنعتی تحت بستر وردپرس توضیحات:
طراحی دو نرم افزار تحت وب تیکتینگ و سیستم آنالین خرید سهام شرکت کناب استان خوزستان

    سوابق آموزشی پژوهشی

تدریس دوره html5 در سایت لرن فایلز - 1395 
تدریس دوره جاوااسکریپت در سایت لرن فایلز - 1395 
تدریس دوره جی کوئری در سایت لرن فایلز - 1395 

    پروژه ها
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ir.hfjطراح وب1396 - هدایت فرهیختگان جوان  / 

 /  برنامه نویس و طراح وب1396 - فروشگاه اینترنتی انتشارات هدایت فرهیختگان جوان

 /  طرا ح وب1396 - تابان.بازار

1396 - javanmoshaver.irبرنامه نویس و طراح وب  /  

طراحی و پیاده سازی سایت مرکز مشاوره فرهیختگان جوانتوضیحات: 

1396 - maand.irطراحی و برنامه نویسی  /  

پیاده سازی شرکت معماری ماندتوضیحات: 

1395 - arvandazin.comطراح و برنامه نویس  /  

پیاده سازی سایت شرکت نفتی اروند آذینتوضیحات: 

1395 - kashancable.irبرنامه نویس و طراح وب  / 

  /  برنامه نویس و طراح1395 - تابان سیستم اتوماسیون روند کار

سیستم تیگتینگ و اتوماسیون روند کار (پروژه پایانی دانشگاه)توضیحات: 

  /  برنامه نویس و طراح وب1395 - شرکت صنایع سیم الکی کاشان مگنت

پیاده سازی وب سایت شرکت کاشان مگنتتوضیحات: 

1395 - mahestangraphic.comبرنامه نویس و طراح وب  / 

1395 - sokhaneashna.comبرنامه نویس و طراح وب  /  

طراحی و پیاده سازی وب سایت موسسه آموزش زبان سخن آشناتوضیحات: 

خوزستان استان برق و آب نسیم کارآفرینان آنالین سهام خرید سیستم سازی پیاده و سایت طراحی - طراح1395 و نویس برنامه /
وب

kanab.irتوضیحات: 

  /  طراح وب1395 - طراحی سایت چاپ مهستان
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mahestangraphic.comتوضیحات: 

  /  طراح و برنامه نویس1395 - وب سایت شخصی محمدرضا اسماعیلی

وب سایت شخصی محمدرضا اسماعیلیتوضیحات: 

  /  برنامه نویس و طراح وب1395 - اتصال استیل هما

پیاده سازی سایت شرکت اتصال استیل هماتوضیحات: 

1395 - limpio.irبرنامه نوبس و طراح وب  /  

پیاده سازی وب سایت آرایشی بهداشتی شزکت سام آرای هماتوضیحات: 

  /  طراح و برنامه نویس1395 - وب سایت شرکت کارآفرینان نسیم آب و برق

پیاده سازی وب سایت شرکت کارآفرینان نسیم آب و برقتوضیحات: 

  /  طراح و برنامه نویس1395 - سیستم خرید سهام آنالین

سیستم خرید سهام آنالین شرکت کارآفرینان نسیم آب و برقتوضیحات: 

  /  برنامه نویس و طراح وب1395 - شرکت مهندسی تحکیم دیماس

شرکت مهندسی تحکیم دیماستوضیحات: 

 /  طراح وب1395 - وب سایت دانشگاه آزاد سیرجان

1395 - Dantext.irبرنامه نویس  /  

سامانه مدیریت آنالین مطب دندانپزشکیتوضیحات: 

  /  طراحی وب1394 - طراحی سایت سینا حامد آریا

sinabed.comتوضیحات: 

    دانش و مهارت

    دانش تخصصی
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 JQuery پیشرفته /
 ASP.NET متوسط /
 WordPress پیشرفته /
 Bootstrap 3 پیشرفته /
 Responsive Web Design پیشرفته /
 MySQL متوسط /
 Web Application خوب /
 PHP Programming پیشرفته /
 CodeIgniter Framework خوب /

    ابزار و نرم افزار

 phpStorm خوب /
 sublimetext پیشرفته /
 Visual Studio متوسط /
 Dreamweaver متوسط /

    زبان

/ پیشرفتهاستانبولی  
/ متوسطانگلیسی  

    نقاط قوت رفتاری

ارتباطات 
تعهد و انگیزه خدمت 
توسعه فردی (خود توسعه ای) 
کار تیمی (روحیه مشارکتی) 
مسئولیت پذیری و پاسخگویی 
مشتری مداری 

    افتخارات

گواهی مهارت فنی در زمینه طراحی وب از مسابقات تخصصی برنامه نویسی فن آورد دانشگاه صنعتی شریف - 1395 

    عالیق و فعالیت های داوطلبانه

 ..... , css مثل تولید فریم ورک های opensource فعالیت بر پروژه های
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    مختصری از من

عالقه مند به طراحی وب سایت و برنامه نویسی وب در حوزه های مختلف و تولید نرم افزار های تحت وب به صورت تیمی و انفرادی

    لینک لینکدین

https://www.linkedin.com/in/mohammadreza-esmaeeli-a423a384
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