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رضا

تاريخ تولد

1373/6/25

محل تولد
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مليت
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وضعيت تاهل

مجرد
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مازندران – بابل

تلفن
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شماره همراه

info@ghaninia.ir

پست الکترونيکي

https://ghaninia.ir

وب سايت
اکانت در گيت هاب

•

https://github.com/ghaninia

سوابق تحصیلی

كارشناسي  :مهندسي كامپیوتر – گرایش نرم افزار ()1397
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توانمندي و مهارت ها

 .1مسلط به زبان برنامه نویسي  ( phpمسلط به سیستم های شي گرا و چارچوب  mvcو ) hmvc
 .2مسلط به فریم ورک الراول و كد ایگنایتر ( آشنا به پکیج نویسي الراول )
 .3مسلط به مدیریت پایگاه داده ( ) mysql , sqlite
 .4مسلط به طراحي سیستم و مدیریت پایگاه داده
 .5مسلط به طراحي وب سرویس بر پایه  ( rest , soapمهارت كار با ) xml , json
 .6آشنا به زبان  ( javascriptو كتابخانه های  ) jquery , react js , vue jsو همچنین ( ) es6-7 , jsx
 .7مسلط به توسعه سمت كاربر ( ) sass , less , bootstrap , material desing , css

•

مهارت هاي عمومی

 .1آشنا به ورژن كنترلر ها ( ) git-csv-svn
.2

توانایي پیاده سازی اپلیکیشن اندروید و  iosبا react native

 .3مهارت كار با اسکروم
 .4تست و خطایابي برنامه مسلط به  code refactoringو unit test
 .5تسلط نسبي به زبان برنامه نویسي پایتون و سي شارپ
.6

آشنا با مدیریت محتوا ( وردپرس و اوپن كارت )

 .7آشنا به سیستم عامل لینوكس (ابونتو و كالي)
 .8مهارت كار با نرم افزار فتوشاپ و آفیس

•

مهارت هاي اجتماعی و عالیق

 .1توانایي انجام كار های گروهي
 .2سخت كوشي و خالقیت در كارها و طرح ایده های نو
 .3صداقت در كار و اعتقاد به فلسفه ( صداقت بهترین سیاست )
 .4تمایل به گسترش مهارت های فعلي و افزایش ارزش ها

•

سوابق شغلی و پروژه هاي انجام شده

تمام فعالیت ها مستقل و به صورت فریلنسرینگ بوده است و تحت عنوان  GhaniniaIRانجام شده است .
بهمن  – 97طراحي و توسعه سایت  coffeSoalبانک سواالت تشریحي و چهارگزینه ای
دي  - 97سایت جشنواره سرا سری دانشجویي فناوری نانو دانشگاه پیام نور
مرداد  - 97سایت فروشگاهي خدمات شبکه های اجتماعي ( )followBala , bebarBalaهمراه با اپلیکیشن موبایل
خرداد  - 97سامانه  invitesمدیریت كارت های عضویت ( زیر مجموعه اپلیکیشن پُرسپ )
خرداد  97تا االن  -توسعه دهنده سامانه مدیریتي تحت وب اپلیکیشن پُرسپ
دي  – 96پنل  smmفروش سرویس های شبکه های اجتماعي ( اینستاگرام و ( ) ...هسته اصلي برنامه با نام لورا  publicگردیده)
آذر  – 96سایت مدیریت محتوا GhaniniaIR
خرداد  – 96سیستم  usermanagementمدیریت كاربران و سطوح پیشرفته دسترسي همراه با وب سرویس
اسفند  – 96طراحي وب سایت شركت عصرداده
اسفند  – 95سیستم مدیریت محتوا نیوک (قابل استفاده در سایت های خبری)
اسفند  – 95وب اپلیکیشن مدیریت اكتیو دایركتوری
تیر  – 95افزونه بارگزاری صفحات وردپرس به صورت ایجکس
مهر  – 94سایت بسیج دانشجویي دانشگاه پیام نور شهرستان بابل
آذر  – 94وب اپلیکیشن شيلد مدیریت هوشمند گروه های تلگرام
مهر  – 93طراحي سایت شركت كارا ماشین وصال تجهیزات كشاورزی
آبان  – 93طراحي  spaسایت شركت تندک تیز تجهیزات كشاورزی
شهریور  – 93طراحي سایت شركت بازرگاني كرچ نوین تجهیزات دامپزشکي
فروردین  – 92طراحي سایت خبرهای ورزشي اكیپ مخصوص نمایش در تبلت و موبایل
فروردین  – 92طراحي سایت شركت سنگ ایران زمین سنگ های آنتیک
همچنین شما میتوانید برای مشاهده سطح کاری و پروژه ها متن باز  ,به آدرس گیت هاب و سایت زیر مراجعه نمایید .
https://github.com/ghaninia
https://ghaninia.ir
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ضمیمه و توضیحات پروژه هاي انجام شده

امکانات سايت کافه سوال ( :قدرت گرفته از الراول )5.7
http://coffesoal.ir
.1
.2
.3
.4
.5

مدیریت كاربران و احراز هویت امن
مدیریت نقش ها سه نقش اصلي ( مدیر  ,ویرایشگر و كاربر عادی )
طراحي سوال و مشاهده وضعیت سواالت
تایید و رد سوال توسط ویرایشگر
مدیریت فصل های مهم منابع
و...

امکانات جشنواره سراسری دانشجويي فناوری نانو ( :قدرت گرفته از الراول ) 5.7
http://pnu.3rd-nano.ir
 .1مدیریت كنفرانس ها ( تنظیمات مربوط به كنفرانس از جمله زمان برگزاری  ,مدیریت زمان ارسال آثار و مدیریت زمان ثبت نام و ) ...
 .2ثبت نام در همایش و ارسال دستاورد های پژوهشي و علمي
 .3مدیریت ثبت نام ها و امکان ارسال فراخوان پذیرش و یا رد آثار
 .4برگه ها (مدیریت صفحه ات سایت و تنظیم صفحات نمایشي)
 .5احراز هویت امن
و ...
امکانات سايت و اپليکيشن فالو باال و سايت ببر باال خدمات اينستاگرام  ( :قدرت گرفته از الراول ) 5.7
http://bebarbala.ir
http://followbala.ir
https://followbala.ir/dl/v4.apk
 .1مدیریت خرید های كاربر
 .2لیست سرویس ها
 .3مدیریت كاربران
 .4مدیریت تیکت ها
 .5مدیریت نوتیفیکشن و ( ) push notification
.6

تنظیمات سایت

 .7گروه بندی و مرتب سازی سرویس ها
 .8برگشت سرویس های ناتمام
 .9اتصال به درگاه های بانکي داخلي
و ...
سامانه  invitesمديريت کارت های عضويت ب ازارياب های اپليکيشن پُرسپ ( قدرت گرفته از ) php mvc
http://pquora.ir/porsapp/invites/[username]/login
 .1لیست كاربران دعوت شده و مشاهده جزئیات اعضای فعال و غیر فعال
 .2تولید لینک دعوت نامه بازاریاب
و ...

سامانه مديريتي تحت وب اپليکيشن پُرسپ ( قدرت گرفته از الراول ) 5.7
http://porsapp.ir
http://pquora.ir/porsapp/porsdash
.1
.2
.3
.4
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.7
.8
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.10
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مدیریت متخصصین
ساخت نقش كاربری و وظایف كاربری
مدیریت اوپراتور ها
مدیریت مهارت ها
مدیریت سواالت متداول
سیستم تیکتینگ
مدیریت دانلود ها و ساخت لینک های ورژن
تایید متخصصین سیستم ( احراز هویت  ,صالحیت علمي و بازبیني نهایي )
مدیریت كاربران و مدیریت سواالت و جواب های كاربر به صورت حرفه ای
نمودار فعالیت ك اربر به صورت ( تجمعي  ,قیفي و كیفي )
خروجي اكسل
و ...

پنل  smmفروش سرويس و خدمات شبکه مجازی ( قدرت گرفته از الراول ) 5.6
در این سیستم تمام نیازها برای شروع كار با یک داشبورد حرفه ای گنجانده شده است  .اجزای اصلي این سیستم به اسم "لورا" در گیت هاب ب ه
صورت رایگان منتشر گردیده است .
https://github.com/ghaninia/Lora
 .1مدیریت كاربران
 .2مدیریت نقش ها
 .3مدیریت شارژ كیف پول
 .4مدیریت خرید سرویس ها
 .5سیستم تیکتینگ
 .6سیستم تخفیف های مناسبتي
 .7تنظیمات پروفایل كاربری
 .8رنگ بندی های مختلف
 .9اتصال به درگاه های پي پال و بانک های ایراني
و ...
مديريت محتوا  ( GhaniniaIRقدرت گرفته از الراول ) 5.5
در پي راهبرد اهداف و قرار دادن تجربه های شخصي در حوزه مهندسي وب برای عموم این وبسایت راه اندازی گردید عالقه مندان میتوانند از
مطالب و جدید ترین كار های بنده در این سیستم مطلع شوند .
https://ghaninia.ir
 .1مدیریت دسته بندی ها
 .2مدیریت برچسب ها
 .3مدیریت نظرات
 .4مدیریت اسالیدر های نمایشي
 .5مدیریت فهرست ها ( فهرست های پله ای )
 .6مدیریت برگه ها
 .7مدیریت پست ها
 .8مدیریت محصوالت ( به همراه فروش فوق العاده )
 .9مدیریت فروش محصوالت
 .10مدیریت كاربران و نقش های كاربری ( به صورت كامال حرفه ای )

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

مدیریت امتیاز دهي مطالب و محصوالت و نظرات
مدیریت بازدید مطالب و محصوالت
مدیریت فایل ها و تصاویر آپلود شده
مدیریت مصرف سیستم ( هارد و  CPUبه صورت ) REALTIME
تنظیمات سایت
تنظیم ات پروفایل شخصي و گذرواژه
صفحات میهمان كه در سایت قابل رویت میباشد
و ...

سيستم مديريت کاربران  ( user managementقدرت گرفته از الراول ) 5.4
این سیستم برای مدیریت سطوح در شركت و گروه بندی كارمندان پیاده سازی شده است در این سیستم صاحب گروه میتواند برای خود
كارمنداني را بر اساس خصوصیت های كه برایش ت عریف شده است اضافه كند و این كارمند تنها قابلیت تماس با صاحب گروه مربوطه و در
صورت لزوم ارجاع به گروه های باال تر از خود را دار ا میباشند  .همچنین برای این سیستم  apiبرای احراز هویت كاربر و مشاهده دسترسي به
بخش های مختلف سیستم تعریف شده است و كاربر با كالینت های مختلف به سیستم درخواست بفرست و نتیجه مورد نظر را دریافت كنید
این سیستم زیر نظر شركت عصرداده طراحي شده است و ص احب اثر میباشد .
وب اپليکيشن مديريت اکتيو دايرکتوری ( قدرت گرفته از ) php pure
نرم افزار مدیریت  Active Directoryیک نرم افزار پیشرفته جهت مدیریت و گزارش گیری از  Active Directoryمي باشد .این نرم افزارتحت
وب بوده و امکان مدیریت دامین های مختلف را به صورت متمركز فراهم مي سازد .وجود گزارش های متنوع و امکانات مدیریت گروهي كاربران ،
استفاده از این نرم افزار را برای واحد فناوری اطالعات سازمان جذاب و كاربردی مي كند  .این سیستم زیر نظر شركت عصر داده طراحي شده و
صاحب اثر میباشد برای اطالعات بیشتر به صفحه اپلیکیشن مراجعه نمایید .
.1
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گزارش لحظه ای از كاربران آنالین و در حال كار بدین شرح (آخرین ورود كاربر ،كاربران غیرفعال ،كاربران منقضي ،كاربران فعال)
گزارش سطح دسترسي كاربران
گزارش دسترسي كاربران به سرور انتقال فایل (نمایش فایلهایي كه توسط كاربر در حال خواندن یا نوشتن هستند)
احراز هویت كاربران به صورت محلي و از طریق سرویس دهنده اكتیو دایركتوری
امکان نظارت آنالین بر ارتباطات كاربران و كاربراني كه الگین كرده هستند
امکان گزارش گیری از دسترسي هایي كه كاربران بطور آنالین در حال استفاده از آن هستند
عدم نیاز به نصب نرم افزار در قسمت كالینت و سرور كاربران
امکان تعریف سطوح دسترسي جهت دسترسي به منابع مختلف
امکان گزارش گیری از كاربران با الگین ناموفق و كاربراني كه رمز آنها منقضي شده است.
امکان جداسازی مدیریت هر واحد سازماني برای یک كاربر خاص
عدم وابستگي به سخت افزار سرور یا فایروال و…
امکان اطالع از طریق پیامک و ایمیل به مدیران سیستم در صورت اشکال یا از كارافتادن سیستم اكتیو دایركتوری و زمانیکه كاربران نمیتوانند
الگین شوند
گزارش گیری از تمام كامپیوتر های عضو دومین بر اساس سرویس پک و نوع سیستم عامل

افزونه وردپرس بارگزاری صفحات وب به صورت ايجکس ( قدرت گرفته از ) php pure
https://www.rtl-theme.com/?p=26012
ساخت افزونه جالب و كار آمد مخصوص صفحه بندی صفحات به صورت ایجکس این افزونه سال  1395در سایت راست چین بارگزاری شده و در
دسترس عموم قرار گرفته است .

وب اپليکيشن شيلد مديريت حرفه ای گروه های تلگرام ( قدرت گرفته از الراول ) 5.3
https://ghaninia.ir/filemanager/uploads/files/1/shield.pdf
شیل د یک ایده نو در مورد چگونگي مدیریت چندین گروه به وسیله یک روبات هوشمند است در این سیستم به افراد در صورت تخلف كارت زرد
داده میشود در صورت كه تعداد كارت زرد به نهایت خود رسید كارت قرمز و اخراج از گروه پاداش متخلفین میباشد طي دوره ای این سیستم
دوباره كاربراني كه  restrictشده اند را از لیست قرمز خود پاک میکند و كاربر میتواند به گروه برگردد همچنین این سیستم توانایي اعمال كارت
و یا بخشیدن كاربر به وسیله ادمین های گروه به صورت كامند كد ها در داخل خود تلگرام را دارا میباشد  .شما میتوانید برای اطالع بیشتر به
داكیومنت مراجعه نمایید .

شما عزیزان میتوانید نمونه سایت های طراحی شده با وردپرس را در سایت رسمی  Ghaninia.irدر صفحه "درباره ی من" مشاهده نمایید .
به روز شده در دی ماه سال 97

