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شید غهیرضا كيصری جّیٍاٌی
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نیصاٌس کاىپیّترٌ ،رم افزار داٌظگاه آزاد  -واخد کاطان  -شال  ( 18غٍّان پروژه پایاٌی دوره نیصاٌس :
آطٍایی با پرونّگ – زبان برٌاىَ ٌّیصی ُّش ىصٍّغی )



فّق نیصاٌس کاىپیّتر داٌظگاه آزاد دىاوٌد (ورودی ( –)00غٍّان پایان ٌاىَ دوره فّق نیصاٌس  :طٍاشایی ٌیاز
ىظتری با اشتفاده از بررشی رفتار جصتجّگراٌَ کاربران شایتِای آىّزطی بر ىبٍای ُّش تجيػی )

ىِارت ُا
Object Oriented Design & Implementation 
C#.Net 
ASP.Net 
MVC.Net 
Remoting & Web Service 
Reflection 
N-layer Architecture & N-tier 
MS SQL Server & T-SQL 
Xml Processing 
ADO.Net 
Entity Framework & Linq 
WPF 
WCF 
Ajax.Net & Ajax & JavaScript 
jQuery 
Crystal Reports & SqlServer2008 Reporting Service & Stimulsoft 
OpenGL & DirectX 
Android App Programming 
SQLite For Android 
شّابق کاری


طرکت ىتیً شیصتو رٍُگر در شيت برٌاىَ ٌّیس.



طرکت طيس غيران در شيت کارطٍاس کاىپیّتر و ىصئّل دیتا بیس .



طرکت کیض ویر در شيت برٌاىَ ٌّیس.



طرکت ىتیً شیصتو رٍُگر در شيت ىصئّل تیو و فریو ورک.



ُيکاری در شعح ىظاور و فٍی با چٍد طرکت

شّابق تدریس


ىصئّل خم تيریً برٌاىَ ٌّیصی پیظرفتَ در زىان تدصیم در داٌظگاه



تدریس پایگاه داد در جِاد داٌظگاُی داٌظگاه غهو و صٍػت



ارائَ کارگاه آىّزطی در ىّرد برٌاىَ ٌّیصی طیء گرا در داٌظگاه



ارائَ کارگاه آىّزطی و برٌاىَ ٌّیصی چٍد الیَ در داٌظگاه



تدریس برٌاىَ ٌّیصی بصّرت از راه دور و تهفٍی



تدریس JQuery



تّنید پکیج آىّزش بازی شازی  2بػدی با اشتفاده از ٌرم افزار  Game Makerکَ در دوىیً ٌيایظگاه بازی
شازی در شال  02ارائَ و ىّرد اشتلبال كرار گرفت.

غالیق








پروژه ُا:

Game Programming with DirectX & OpenGL
Framework Programming
Dynamic programming
Package Programming
Data Model Architecture Design
Software Architecture Design
)Form Generator (Web & Win
Client side Scripting



تّنید یک ٌرم افزار ىّنتی ىدیا با اشتفاده از .Multi Media builder



ارائَ ىلانَ ای در زىیٍَ زبان پرونّگ کَ در چِارىیً ُيایض شراشری فٍی ىٍِدشی باطگاه پژوُظگران جّان
كبّل و در بخض پّشتر ارائَ طد.



ایجاد یک بازی برای آىّزش فرٍُگ طِروٌدی با اشتفاده از  OpenGLو  DirectXکَ ىتاشفاٌَ بَ اتيام
ٌرشید.



ُيکاری در ٌگَ داری شیصتو  MISبا زیر شیصتو ُای ىانی  -خرید  -کٍترل پروژه  -دبیرخاٌَ  -کارتابم -
اىّال  -ضياٌت ٌاىَ با ایٍترفیس اکصس و دیتا بیس .)sqlserver2000 (Win



تِیَ شیصتو خلّق و دشتيزد (.)Win



تِیَ برٌاىَ برای پیظٍِاد ٌّع غيهیات برای اخیا آشفانت شعح ىػابر – ٌّغی شیصتو خبره ( Expert
.)System - Win



تِیَ شیصتو رشتّران (.)Win – WPF



تِیَ فریو ورک برای کار با دیتا بیس و ُيچٍیً تّنید فرم ُا بصّرت .Run-Time



ُيکاری در (بیظتر در بخض پردازش) تّنید شیصتو تلصیو فارغ انتدصیالن رطتَ پزطکی برای گذراٌدن دوره
خدىت برای وزارت بِداطت .



درخال تِیَ ٌصخَ جدید وب شایت شیصتو تلصیو فارغ انتدصیالن رطتَ پزطکی با تکٍّنّژی MVC.NET



تِیَ و ٌگَ داری شیصتو پروٌده انکتروٌیکی شّابق فارغ انتدصیالن ىظيّل ظرح در داٌظکاُِای کظّر برای
وزارت بِداطت.



تِیَ شیصتو پّرتال برای بِزیصتی كو .



تّنید و ىدیریت شایت . www.ProgrammerF1.com



تّنید و ٌگِداری شایت . www.qazanfari.net



ُيکاری در تّنید شیصتو  MISبا زیر شیصتو ُای ىانی  -اٌبار  -خرید  -کٍترل پروژه  -دبیرخاٌَ  -کارتابم -
اىّال  -ضياٌت ٌاىَ بَ صّرت شَ الیَ و شرویس بیس (.)Win



پیاده شازی پروتکم تبادل انکتروٌیکی ىکاتبات یا .ECE



تّنید شیصتو آىّزش از راه دور برای خّزه غهيی خّاُران .



اضافَ کردن خدىات دونت انکتروٌیکی بَ شایت شازىان بِزیصتی اشتان كو (.)Web



ُيکاری در تّنید شیصتو پرتال و ىدیرت فاغ انتدصیالن رطتَ پزطکی  -درخال اٌجام (.)Web



ایجاد شیصتو خلّق و دشتيزد برای ىّبایم  -در خال اٌجام (.)Mobile Windows



تّنید ٌرم افزار ىرجع در ىّرد تّند ،زٌدگی و وفات خضرت خدیجَُ ،يصر پیاىبر اغظو (ص).



تّنید شیصتو ایجاد فرم ُای ورود اظالغات دایٍاىیک براشاس دادُای  XMLتّشط  Javascriptو
 JQueryدر ىدیط وب.



تّنید شیصتو گزارش شاز پّیا در ىدیط وب کَ بر ىبٍای اشتخراج اظالغات از پایگاه داده غيم ىیٌياید.



طرکت در دوىیً ىصابلات بازی شازی در  22شاغت کَ در شال  02برگذار گردید(.
)http://irangdc.ir



تّنید یک ٌرم افزار آٌدروایدی برای طٍاشایی ٌیاز اشتفاده کٍٍدگان از خدىات ارائَ طده از ظریق آن کَ با یک
وب شایت در تػاىم اشت – درخال اٌجام(.)Mobile android

تانیفات:


ترجيَ و چاپ (جهد اول) کتاب XML with C#2008 By Bipin Joshi ISDN 13: 978-1-



4302-0997-3
ترجيَ (جهد دوم) کتاب XML with C#2008 By Bipin Joshi ISDN 13: 978-1-4302-



0997-3
ترجيَ وچاپ کتاب Beginning JavaScript®and CSS Development with jQuery.



By Richard York ISDN 13: 978-0-470-22779-4
ترجيَ وچاپ کتاب Beginning Android™ Application Development by Wei-Meng



Lee ISBN :978-1-118-01711-1
درخال گردآوری و تانیف کتابی در ىّرد برٌاىَ ٌّیصی پایگاه داده در آٌدروید ٌیز ُصتو.

WebSite: www.Qamsari.com
E-mail: s.alireza@qamsari.com
Tel:09124769367

