درباره من
• بیش از چهار سال سابقهی طراحی و توسعهی وبسایت ،نرمافزار موبایل و سرور
• مدیریت شرکت گیتی صنعت رکسانا مستقر در مرکز رشد دانشگاه اصفهان
• مسلط به زبانهای برنامهنویسی ،فر یموورکها ،طراحی قالبها و UX/UI
• روحیهی کار تیمی ،تفکر تحلیلی و دقیق ،عالقهمند به پیشرفت کاری و سطح علمی
رزومه مرتضی زند

مرتضی زند

سوابق تحصیلی
• کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
گرایش نرمافزار – تمرکز داده

اطالعات شخصی:
عنوان تخصصFull Stack Developer :
رشته تحصیلی :مهندسی نرمافزار
مدرک تحصیلی :دانشجوی کارشناسی ارشد
شماره تلفن همراه۰۹۹۰۰۷۰۹۹۶۴ :
شهر محل سکونت :اصفهان
سال تولد۱۳۷۳ :
جنسیت :مرد

دانشگاه پیام نور تهران واحد ری

 ۱۳۹۸تا اکنون

• کارشناسی مهندسی کامپیوتر
گرایش نرمافزار

دانشگاه دولتی کاشان

 ۱۳۹۲تا ۱۳۹۷

• دیپلم ریاضی  -فیزیک
مرکز آموزشی تیزهوشان شهید رجایی
 ۱۳۸۵تا ۱۳۹۱

سوابق شغلی
• مدیر عامل
شرکت گیتی صنعت رکسانا

(مستقر در مرکز رشد دانشگاه اصفهان)

شهر یور  ۱۳۹۸تا اکنون

وضعیت تأهل :متأهل

• مدیر یت و پشتیبانی فنی

وضعیت نظام وظیفه :معافیت تحصیلی

avagallery.ir

وبسایتmimzand.com :

• مدیر یت و پشتیبانی فنی

آدرس ایمیلmail@mimzand.com :

vazvanonline.ir

وبسایت گالر ی آوا
 ۱۳۹۸تا اکنون

وبسایت وزوان آنالین
 ۱۳۹۷تا اکنون

• توسعهدهنده و طراح رابط کاربر ی

زبانها:
فارسی (زبان مادری)
انگلیسی (خوب)
عربی (مبتدی)

شرکت اتوبوس و تاکسی رانی بیسیم ایرانیان

مهر  ۱۳۹۶تا خرداد ۱۳۹۸

• مدیر یت و پشتیبانی فنی
وبسایت دسیکال
dsikala.com

 ۱۳۹۵تا اکنون

• توسعهدهنده نرمافزار

شرکت دانش سالر ایرانیان

تیر  ۱۳۹۵تا مهر ۱۳۹۶

پیوندهای مهم:
لینکدینlinkedin.com/in/mimzand :
گیتلبgitlab.com/mimzand :
اسکایپzand.morteza :

پروژهها و نمونه کارها
در طول مدت فعالیت حرفهای ،پروژههایی در زمینههای مختلف از جمله طراحی ظاهر
کاربری نرمافزار ،طراحی چند وبسایت فروشگاهی و شرکتی ،نرمافزارهای موبایل و
وباپلیکیشن ،اسکریپتهای جمع آوری اطالعات وب ،پالگین وردپرس و رباتهای
شبکههای اجتماعی انجام شده است که برخی از آنها رو میتوانید در بخش نمونهکارهای
وبسایت  mimzand.com/portfolioمشاهده فرمایید.

مهارتها
مهارت های توسعه نرمافزار و سرور

مهارت های طراحی ظاهر کاربر ی

)Back-End(

)Front-End(
Phyton

HTML/CSS

Node.js

JavaScript

.NET Core

JQuery

Java

Bootstrap

PHP

Vue.js

ASP

Angular

C#

React

C++

مهارتهای برنامه نویسی موبایل

Android (Java)

SQL Server

Flutter

SQL Lite

Ionic

PostgreSQL

React Native

MySQL

Swift

MongoDB

Objective-C

Redis

Embeded Systems  وIOT توسعه ابزارهای

Raspberry PI
NodeMCU
AVR

Assembly Programming

سایر مهارتها

آشنایی با پایگاههای داده

طراحی وبسایت و فروشگاه آنالین
Wordpress
WooCommerce
PrestaShop
OpenCart
SEO

GIT
CI/DI
Docker

