
 

 من  شغلی سوابق 

 (Front-End Developer) یدهنده رابط کاربر توسعه •
 NoblePixels|  تا اکنون ۱۳۹۹اسفند 

NoblePixels  ، وب در تورنتو    یتوسعه  ینه ی خود را در زم  ت یفعال  ۲۰۱۱است که از سال    یافزار آژانس نرم   کی
  یی کانادا   یهابرند   یمتعدد برا  یهاشرکت با انجام پروژه   نی ا  یافزار نرم   میحضور در ت   تجربه آغاز کرده است.
 ا یمختلف دن یاز شهرها میت  یو ارتباط با اعضا

 (CTO) یفن ریمد •
 | شرکت گیتی صنعت رکسانا ۱۳۹۹مهر تا  ۱۳۹۸ وری شهر 

 حضور در مرکز رشد دانشگاه اصفهان  یتجربه 
 

 (Front-End Developer)ی دهنده رابط کاربر توسعه •
 ان یرانی ا  میسی ب یرانیشرکت اتوبوس و تاکس|  ۱۳۹۸تا خرداد  ۱۳۹۶مهر 
کار با    ،یتیر یمد  یهامختلف با موضوعات پنل   یهادر پروژه   یشرکت و همکار   یافزار نرم   میدر ت  ت یفعال

 ی نقشه و راهبر 
 

 افزار دهنده نرمتوسعه •
 ان یرانی | شرکت دانش ساالر ا  ۱۳۹۶تا مهر  ۱۳۹۵ ریت 

ت  ت یفعال ا   یافزار نرم   میدر  دانش ساالر  توسعه   ان،یرانیشرکت  به دستگاه   یافزارهانرم  جهت    یهامتصل 
 سنجش ورزش 

 

 من ی  هاپروژه برخی از 
 

 ۱۴۰۰اردیبهشت  - FarsiStudio.com | پزشکان   نیپنل مراجع •
 های ر یگرزرو وقت و انواع گزارش  ن،یمراجع یپرونده  شی جهت نما نیپنل مراجع

 

 ۱۳۹۸اسفند  - AvaGallery.ir|  آوا یگالر  تی وبسا یفن یبانیو پشت یطراح •
 و لوکس  یون یکلکس ،ی متیق ورآالتیسنگ و ز  نی فروشگاه آنال

 

 ۱۳۹۸اسفند  - صنعت رکسانا یتی شرکت گ  | ای بورس()اطالع رسانی لحظه ایران بورس یار  •
 ران یاخبار و اطالعات بازار سهام ا یالحظه   یجهت اطالع رسان یابزار 

 

 ۱۳۹۸| اردیبهشت  وب بازار سهام یزندهخ •
پردازش و   ،یآور به منظور جمع  HTML( در صفحات REپردازش متن ) یو ابزارها Pythonاستفاده از زبان 

 ( Multi-Threading) یچند نخ  یبا متدها ران ی اطالعات بازار سهام ا  لیتحل 
 

 ۱۳۹۷ ید - VazvanOnline.ir|  نیوزوان آنال تی وبسا یفن یبانیو پشت یراحط •
 شهرستان وزوان  یخبر  ت یوبسا

 

 ۱۳۹۷ وریشهر  |  سنجو توسعه سنسور مجاورت یراحط •
و  رندهی گ یر ی کارگگوناگون مانند سنجش پرش ارتفاع با به  یاستفاده در ابزارها یسنسور مجاورت برا دی تول

 AVR کروکنترلریفرستنده فروسرخ و م
 

 ۱۳۹۵اسفند  - DSIKala.com | کاالیدس تیوبسا  یفن  یبانیو پشت یزطراحبا •
 و...   یتوانبخش  ،یعلوم پزشک ، یمحصوالت علوم ورزش نی فروشگاه آنال

 

 ۱۳۹۵بهمن  -ی انرژ  ادیشرکت کاوه |  و توسعه افزونه وردپرس یراحط •
  زان ی و م ییایجغراف ت ی با توجه به موقع یدیخورش یهاپنل  یو بازده  نه ی جهت محسابه هز  یاافزونه 

 د ی تابش خورش
 

 ۱۳۹۵آذر  - انی رانیشرکت دانش ساالر ا|  کیسنج الکترونافزار تعادلنرم •
 ک ی سنج الکتروناطالعات ارسال شده از دستگاه تعادل  شیو نما  لی تحل ،یساز ره یبه منظور ذخ  یافزار نرم 

 

 ۱۳۹۴بهمن  - kashanuni-compiler-project | ساده لریکامپا یراحط •
و  یشبه اسمبل  یانیکد به کد م لی جهت تبد PLY (Python Lex-Yacc)گرامر و استفاده از ابزار  یساز اده یپ
 شده در فاز اول  دی تول  یانیزبان م یفاز دوم با عنوان مفسر اجرا  یساز اده یپ

  

 :اطالعات شخصی

 ر افزامهندسی نرم کارشناسی ارشد :تحصیلیمدرک 

 اصفهان :شهر محل سکونت

 ۰۹۹۰۰۷۰۹۹۶۴ :تلفن همراهشماره 

 mail@mimzand.com :آدرس ایمیل

 mimzand.com/portfolio :کارهانمونه

 mimzand.com :وبسایت

 

 

 

 

 

 

 :هازبان

 )زبان مادری(فارسی 

 )خوب(انگلیسی 

 )مبتدی(عربی 

 

 :های مهمپیوند

 linkedin.com/in/mimzand :لینکدین

 gitlab.com/mimzand :لبگیت

 zand.morteza :اسکایپ

 

 
زند یرزومه مرتض  

تضی زندمر  
 

https://farsistudio.com/
https://www.avagallery.ir/
https://www.vazvanonline.ir/
https://dsikala.com/
https://gitlab.com/mimzand/kashanuni-compiler-project
mailto:mail@mimzand.com
https://mimzand.com/portfolio
https://mimzand.com/
https://www.linkedin.com/in/mimzand
https://gitlab.com/mimzand


 

 من ی هامهارت 
 

 
 

 ی کاربر  توسعه رابط یهامهارت
(Front-End) 

Vue.js + Nuxt.js 
 

Angular 
 

React 
 

 
 
 

 

 ل ی موبا یسیبرنامه نو یهامهارت
Android (Java) 

 

Flutter 
 

Ionic 
 

React Native 
 

 

 
 هامهارت ریسا

GIT 
 

CI/DI 
 

Docker 

 

 افزار و سرورتوسعه نرم یمهارت ها
(Back-End ) 

Phyton 
 

Node.js 
 

Java 
 

PHP 
 

 

 
 ن یو فروشگاه آنال تیساوب یطراح

Wordpress 
 

WooCommerce 
 

PrestaShop 
 

SEO 
 
 

 Embeded Systemsو  IOT یتوسعه ابزارها
Raspberry PI 

 

NodeMCU 
 

AVR 
 

Assembly Programming 
 

 
 


