محمد حسین کشفی
مدیر تیم برنامه نویس

متولد1376 :

smhk1376@gmail.com
0912 085 3439

0938 453 0276

وضعیت تأهل :مجرد
وضعیت سربازی :پایان خدمت

درباره من
من سید محمد حسین کشفی هستم .برنامه نویس زبان سی شارپ و فعال در زمینه هوشمند ساز ی و آی او تی .دوستدار
یادگیر ی و حل مسائل و چالش ها در دنیای  ITو برنامه نویسی ،عالقه مند به کار کردن به صورت گروهی و تیمی.
عالقه مند به راهبر ی تیم و گروه .با سالها سابقه حضور در تیم های حرفه ای و پروژه های کالن به عنوان سرپرست تیم و تحلیل گر.
در صورت تمایل به آشنایی بیشتر با من می توانید اطالعات را در وبسایت شخصی اینجانب مطالعه بفرمایید.
HTTPS://DARIANMH.IR

سوابق تحصیلی
دانشگاه صنعتی قم 98-94
کارشناسی مهندسی نرم افزار
دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران
دوره MBA

سوابق شغلی
عضو انجمن علمی دانشگاه از  1396الی 1397
مدرس برنامه نویسی به زبان  C#و C

گروه بین المللی تک بلیط  1394تا 1396
o

شروع کار به عنوان برنامه نویس کار آموز

 oارتقا به برنامه نویس تیم در سال اول
o

کار آموز پایگاه داده و طراحی الگوریتم

o

ارتقا به برنامه نویس

Full-Stack

شرکت نوین گستر سوریا 1397-1396
o

برنامه نویس و طراح الگوریم تیم پیاده سازی

o

طراحی وب سایت

o

مسئول پایش سرویس دهنده های سایت

o

کارآموزی در واحد شبکه

HASOFFERS

گروه بین المللی تک بلیط  1397تا 1399
o

مدیر تیم برنامه نویس

o

مسئول پایش و نظارت سرویس ها

o

طراحی الگوریتم ها و بهینه سازی کد های پیشین

از شهریور  1399تا اردیبهشت 1401
o

خدمت سربازی در دانشگاه علوم انتظامی امین ،ناجا

o

تاسیس تیم داریان

o

سرپرست تیم در پروژه صراط نور

انجام پروژه به صورت فری لنس
o

پروژه های تحت وب و موبایل

o

هوش مصنوعی و

IOT

مهارت های کلیدی
DotNetCore

C#

Windows Server

html/css

Jquery

KOTLIN

Asp.MVC

Java Script

WF/WebForm

SQL
WCF

سایر مهارت ها
Vue js

PHP

Active Directory

C++

Xamarin

Angular JS

ARDOINO

QT

JAVA

AVR

زبان
انگلیسی
مهارت شنیداری

مهارت گفتاری

مهارت نوشتن

مهارت خواندن

