
 

 

  

 

 پروفایل 

متولد   زاده  مسجدی  اهواز.   ۱۳۷۲  دی ۲۸فرهاد  در 

در حوزه  حرفه ای  کار  سال سابقه    ۱0مهندس نرم افزار با  

و  علوم کامپیوتر نویسی  برنامه  به  زیاد  به ، عالقه  مسلط 

  . توانمند در بهینه سازی، کد وب و موبایل  یبرنامه نویس

، زمانبندی و مدیریت  ها ( استاندارد ) دیزاین پترن نویسی  

حل مشکالت، ارورها و خطاهای پیش   و همچنین هاپروژه 

 .در جلسات قدرتمندرو. دارای فن بیان 

 "یک برنامه نویس عاشق نجوم و نورون های مغز خودش  "
 

 وضعیت اجتماعی 

 وضعیت تاهل: مجرد

 وضعیت خدمت: پایان خدمت 

 

 اطالعات تماس 

 09۲۱۷۱9۱6۸6  

 https://farhadmz.ir  

 Farhadmz  

  contact@farhadmz.ir    

   

 ز اهواخوزستان،  -ایران    

 

 

 

 

 

 فرهاد مسجدی زاده
ب  و س  ی و ن ه  م ا ن ر ن    ب ا ب ز ه    PHP  ب

 

 
 

 یتحصیلسوابق 

 مدرک کارشناسی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول ❖

 ۱۳96 بهار تا ۱۳9۱ بهمناز 

 

 

 سوابق کاری 

 ایمون موسس شرکت ارقام پرداز ابتکار نوین ر ❖
 ۱400خرداد ز ا

 

 

 واحد نرم افزاری ماناسافت  CTO -  مانا فناوری آوان گسترششرکت  ❖
 کنون تا ۱۳9۸ فروردیناز 

 
جهت   ماناسافت  افزاری  نرم  اپلیکیشنواحد  نویسی  برنامه  و  وب  طراحی  خدمات  های  ارائه 

گردید تاسیس  انواع   .موبایلی  نویسی  برنامه  و  ساخت  طراحی،  زمینه  در  واحد  این  ماموریت 

غیر شرکتی، برنامه نویسی اپلیکیشن  -سامانه ها و اتوماسیون های اداری، وبسایت های شرکتی

ها و با استفاده از بروزترین تکنولوژی iOS و Android هایهای موبایل برای سیستم عامل

زبان های روز دنیا و نیز ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری و توسعه سیستم ها و سامانه های  

میباشد فعالیت ..موجود  بر  و  افزون  نیازها  به  توجه  با  افزاری  نرم  واحد  این  شده،  ذکر  های 

ی، تولید و نظارت بر محتوا، مدیریت و  هایی نظیر نگهدارهای مشتریان خود در زمینهدرخواست

 .نیز فعال است (SEO) بهینه سازی موتورهای جست و جو

 

 هالیست برخی از پروژه 

 

ناوگان   • مدیریت  بنیان  دانش  ناوگان   الین: اسپیجیسامانه  مدیریت  سامانه 

و    الیناسپیجی نقلیه  وسیله  امنیت  تامین  هدف  با  ناوگان  مدیریت  سامانه  یک 

این سامانه بومی شامل   .همچنین ابزاری برای بررسی وضعیت خودروی شما میباشد

tel:09217191686
https://farhadmz.ir/
mailto:contact@farhadmz.ir
https://caselgps.com/gps-line-fleet-management-system/


 

 

 

 های شغلی مهارت 

 برنامه نویسی 

 ( ISP/Police )اپراتور  

 تدریس 

 

 ها مندیعالقه ها و  سرگرمی 

 برنامه نویسی 

 برنامه ریزی  

 خواندن کتاب  

 یادگیری 

 آموزش دادن  

 و گیاهان  آبزیان ، نگهداری از پرندگان  

 

 سوابق علمی و تحصیلی 

 سال ۳دبیر انجمن علمی کامپیوتر به مدت  

 

 ها زبان 

 فارسی  

 انگلیسی 

 

 ایی حرفه هامهارت 

PHP  

Laravel  

Octobercms  

Mysql 
 
 

 

Wordpress  

  

نرم  و  ردیاب خودرووبسایت  به    تا هر است َکسل افزار  نوع دسترسی  هر  با  کاربری 

جی اپلیکیشن  و  سامانه  با  ارتباط  برقراری  توانایی  دیجیتال،  را  پیدنیای  الین  اس 

داشته باشد. پس از خرید دستگاه ردیاب، مشترک میتواند با مراجعه به سایت و یا  

جی نمایدپیاپلیکیشن  اقدام  خود  کاربری  هویت  احراز  به  نسبت  الین  نرم  . اس 

 ها دستگاه  نظارت   و  مدیریت  جهت  مختلف  هایپنل  شامل َکسل ردیاب خودرو  افزار

(  کارمندان)  زیرمجموعه  پنل و کاربران  ، ( ادارات) ها نمایندگی بخش سه به که میباشد

  بندی طبقه  هایویژگی  و  امکانات   از  خود  نیاز  با  مطابق  بتوانید  شما  تا  میشود  تقسیم

 .مند شویدبهره  سامانه این در شده

 

چاپار یک نرم افزار جامع در زمینه اسب می باشد،که با بهره گیری از    سایت چاپار: •

مشکالت اسبداری در زمان حاضر سعی در برطرف و آسان کردن بعضی از   نیازها و

 .آنها نموده است

o   خود را برای فروش قرار دهید و اگر دنبال اسب میگردید اسب مورد  اسب

 .نظر خود را پیدا کنید

o   دوم دست  لوازم  میتوانید   همچنین   و  بفروشیدو  بخرید  را همچنین 

 .دهند ارائه را خود محصوالت ،  کنندگانتولید و داران فروشگاه

o   افزار استفاده کنید و در نهایت برای جابجایی اسب می توانید از این نرم.  

 برنامه نویس آزاد )فریلنسر(  ❖

 ۱۳9۸تا  ۱۳9۱ سالاز 

 

ای شامل ثبت و مدیریت  سامانه    پیاده سازی سامانه ثبت خرابی های مخابرات خوزستان: •

 .درخواستهای کاربران که مشکل خط اینترنت داشته اند

 

سامانه همیار • سازی  برای سایت  سامانه   :۱۱۰پیاده  استان    ۱۱0ای درون سازمانی  مرکز 

شماره  لیست  دستوردار،  خودروهای  پالک  پایش  های  بخش  شامل  خوزستان 

موجب  تماس که  شهری  تصادفات  سامانه  و  ناجا  و  خوزستان  انتظامی  اماکن  های 

 شود.تسریع روند اپراتورهای بخش می

 

 طراحی سایت شرکت تراشه پردازان شبکه جنوب  •

 

 طراحی سایت افسانه پاالمس  •

 

ورا یک بستر خرید گروهی است که  همین   ورا )بانک اطالعات شهری(:استارتاپ همین  •

تخفیفارائه بهترین  مسافرتی، دهنده  دیدنی،  و  تفریحی  مراکز  برترین  از  ها 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tracking_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Tracking_system


 

 

  

  

SQL  

HTML  

CSS  

Java Script  

Vue  

React   

React Native  

Node JS  

Python     

PHP Storm  

WebStorm  

Atom  

Android Studio  

Adobe Photoshop  

Camtasia  

Office  

  

 

 

 
 

دهد که زودتر از همه  باشد و این امکان را به شما میها در سراسر ایران میرستوران

 .باخبر شوید درصدی شهرتان 90تا  ۳0های از تخفیف

 

 

 طراحی سایت آرایشگاه تک  •

 

 طراحی اپلیکیشن تایپ صوتی  •

o تبدیل گفتار به متن (STT) 

o تبدیل متن به گفتار (TTS ) 

o گوگل  مترجم (Google Translate ) 

 

العباس)عاپلیکیشن   • ابوالفضل  مذهبی  : ( سیدنا  فرهنگی  ابوالفضل  “هیئت  سیدنا 

مومن    ”العباس)ع( جوانانی  از  متشکل  اهواز  سال    استشهرستان  در  با   ۱۳۸6که 

به هیئتی فعال    زمان  گذشت  با  و  تاسیس  زنی  دمام  هیئت  قالب  در  و رویکرد فرهنگی  

فرهنگی زمینه  است.تبدیل شمذهبی  -در  خبررسانی   ده  منظور  به  اپلیکیشن  این 

رسانی پیرامون اهداف  ها، گالری تصاویر و اطالع میان اعضای هیئت، نمایش فعالیت 

 این هیئت مذهبی طراحی شده است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


