رامین رضائی
آدرس  :اصفهان  ،خیابان سجاد
شماره همراه 09136266179 :
شبکه های اجتماعی RaminR77

لینکدین linkedin.com/in/raminr77 :
آدرس ایمیل Ramin.Rezaei77@gmail.com :
رنگ مورد عالقه  :مشکی ):
اوقات فراغت و سرگرمی YouTube , CS:GO , Tutorial :

کمی درباره من :
من یک گرافیست بودم که االن عاشق برنامه نویسی شدم.
برنامه نویس  Front-Endو کمی هم  Back-Endهستت.م .عاشتتق رد کردن و یدا کردن حا رد براگ با

ها ک م تتهست هستت.م و دن ا

خلق کردن حویا هاگ تحت وب هس.م .شدیدا اع.قاد داحم که هیچ چیزگ هیجان انگیز تر از یاد گرف.ن و یاد دادن تهنولوژگ هاگ تحت
وب نیست و هنوز کلی چیز هست که من بلد نیس.م .اگر شما قهو یا نسهافه گ اضافه داحید  ،من می.ونم همهاح شما باشم.

#عاشق_# JS

طرفداح_زندگی_با_لینوکس

#

عاشق_کاح_تیمی_باکیفیت

سوابق شغلی :
-

Front-End Developer
از مرداد  1399تا کنون
شرکت دیجی کاال
برنامه نویس  ، Reactطراری و توسعه  Frontو یاد سازگ وب ا لیهی ن ک PWA

-

دح خانواد دیجی کاال

مدیر تیم Front-End
از فروردین  1398تا مرداد 1399
هلدینگ بین المللی مهرتاش سپاهان ک شرکت حوغن موتوح موتوسد
برنامه نویس  ، Reactطراری و توسعه سایت هاگ فروش کو ن و محصو  ،یاد سازگ وب ا لیهی ن ک  PWAهاگ فروش
و خدمات حسانی  ،همهاحگ سازمانی با تاکسی هاگ این.رن.ی اسنپ و تپسی و بیمه ملت و ...

-

برنامه نویس React
از آبان  1397تا اسفند 1397
شرکت داد

ردازان اندی ه نوین آناهی.ا ک دانا

برنامه نویس  Reactو  ، React Nativeطراری و توسعه وب سایت فروشگاهی و ا لیهی ن هاگ فروش
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-

طراری و توسعه وب به صوحت شخصی
از  1395تا کنون
به صوحت شخصی
برنامه نویس  ، ( Laravel ) PHPطراری و یاد سازگ سایت هاگ فروشگاهی  ،آموزشی  ،وحزشی و  ...و سامانه هاگ مدیری.ی
تحت وب  ،تجربه کاح و طراری قالب با سیس.م هاگ آماد جومس و وحد رس

-

تدوین و ساخت انیمی ن هاگ موشن گرافیک به صوحت شخصی
از  1393تا کنون
به صوحت شخصی
تدوین ویدیو  ،طراری و ساخت به همرا صداگذاحگ انیمی ن هاگ موشن گرافیک
همهاحگ با تاک سی این.رن.ی تپ سی  ،ا س.احت اپ ایرانی کانادایی چا اح  ،سقف هاگ ک

سان ای ساتیس  ،کاحخانه دحب باز کن

هاگ دیجی.ا تک نما  ،کاحخانه تولید جک هاگ برقی و ترازو هاگ محک  17 ،نمای تتتگا بین المللی صتتتنعت ستتتاخ.مان تهران ،
نظام مهند سی ا س.ان ال رز  ،سازمان ا س.انداحد ا س.ان یزد  ،معاونت اج.ماعی نیروگ ان.ظامی ا س.ان ا صفهان  ،برنامه گفت و
گوگ هف.ه  ،گفت و گوگ زشهی و میعاد آدینه ش هه اصفهان و ...

-

تدحیس نرم افزاح هاگ گرافیهی و زبان هاگ برنامه نویسی ک بیش از  400ساعت تدحیس
از  1395تا کنون
مجله دحدانه ک آموزش ف.وشاپ
دوح خصوصی صدا و سیما اس.ان اصفهان ک آموزش ف.وشاپ  ،اف.رافهت و تدوین ویدیو
دس.یاح اس.اد دح دحس گرافیک دان گا آزاد اسسمی نجف آباد ک بیش از  2ترم
تدحیس دوح هاگ خصوصی ک ف.وشاپ  ،اف.رافهت  ،صفر تا صد طراری وب با وحد رس  ،برنامه نویسی  PHPو طراری وب

تحصیالت :
کاحشناسی مهندسی کامپیوتر ک دان گا آزاد اسسمی نجف آباد

 -دان جو :ک

مهارت های گرافیکی :
-

Adobe Photoshop

-

Adobe AfterEffects

-

Adobe Premiere Pro

-

آشنا به Adobe Illustrator

-

آشنا به  Adobe XDو مفاهیم UI , UX

-

آشنا به  AutoDesk 3Ds Maxو Cinema 4D

مهارت های برنامه نویسی :
-

HTML5 , CSS3

-

) PHP ( Laravel

-

SASS

-

) Node JS ( Express JS

-

CSS Grid , CSS Flexbox

-

توسعه و یاد سازگ PWA

-

Java Script , ES6 +

-

React JS

) ( Progressive Web Apps

-

تسلط به معماحگ Redux
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Vue JS

-

MySQL Database

-

Git ر وحژن با.کن

-

Trello  و آشنا بهScrum د.م

-

Rest API

-

MySQL سابقه طراری ایگا داد ک

-

Type Script

-

Gulp Task Manager  وWeb pack آشنا با

-

 – تاز کاحDjango ون.آشنا به ای

-

 – فقط حفع نیازReact Native آشنا به

-

