
خلهصه سوابق کاری (رزومه)

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی :  فرید احمدیان
نام پدر : رضا

۱۱۲۱۸شماره شناسنامه : 
 / زنجان۱۳۶۷تاریخ و محل تولد : 

خدمت سربازی :  معافیت پزشکی
مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی نرم افزار

۰۹۱۹۶۷۳۴۰۲۰تلفن تماس : 
Pathseeker.infoوب سایت شخصی : 

Ahmadian.farid@yahoo.comپست الکترونیک : 

افتخارات و جوایز :

تقدیر شده بابت ارائه طرح نرم افزار ایجاد فرمت ارائه مطلب به نهمین جشنواره جوان خوارزمی•
۱۳۸۷نفر اول مسابقات ملی مهارت در زمینه طراحی وب در استان و نفر دهم کشوری در سال •
http://zanjanlug.orgبنیانگذار و راهبر گروه کاربران لینوکس استان زنجان •
http://linuxfm.irبنیانگذار اولین رادیو / پادکست اینترنتی اینوکس کاران ایران •
تقدیر شده بابت ارائه مقاله آینده اپن سورس و نرم افزارهای آزاد در ایران در نخستین همایش سراسری و تخصصی نرم•

افزارهای آزاد / متن باز توسط آقای رئوفی نژاد استاندارد وقت زنجان
تقدیر شده بابت ارائه مقاله راه اندازی رادیوهای اینترنتی در دومین همایش سراسری و تخصصی نرم افزارهای آزاد / متن باز•

توسط آقای شهامی مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری زنجان

سوابق علمی / تحصیلی

لیسانس رشته کامپیوتر -  نرم افزار دانشگاه آزاد زنجان•
۱۰۰ از ۹۴دارای مدرک طراحی وب سازمان فنی و حرفه ای کشور با نمره •
۱۰۰ از ۸۱دارای مدرک تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری سازمان فنی و حرفه ای کشور با نمره •
 از مجتمع فنی تهران۱۰۰ از ۱۰۰ با نمره Linux Adminدارای مدرک •
۱۰۰ از ۹۴دارای مدرک تکنسین امنیت سیستم های لینوکس سازمان فنی و حرفه ای کشور با نمره •

http://pathseeker.ir/
http://linuxfm.ir/
http://zanjanlug.org/
mailto:Ahmadian.farid@yahoo.com


برخی از سوابق کاری

کار در شرکت داده گستر به مدت یک سال به عنوان برنامه نویس وب•
کار در شرکت قصر ارتباطات مهستان به صورت نیروی پروژه ای به مدت یک سال•
 ماه۸ به مدت R&Dکار در شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به عنوان کارشناس •
 ماه۶ به صورت از راه دور به مدت R&Dکار در شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به عنوان کارشناس •
 ماه۹مدیر واحد پیش رشد گروه راهبردی خاک واقع در مرکز رشد دانشگاه سراسری زنجان به مدت •

برخی از پروژه های انجام شده

AylinCMSسیستم مدیریت محتوای آیلین •
نقش : طراح و توسعه دهنده ◦
https://github.com/pesarkhobeee/Aylinنشانی اینترنتی : ◦
 بنا شده است و سعی دارد تجربه توسعهCodeigniter سیستم مدیریت محتوای آیلین بر پایه فریم ورک توضیحات : ◦

سریع و آسان باکمترین میزان پیچیدگی و سختی در کدها را برای برنامه نویسان وب فراهم کند. در این راه از قالب
Codeigniterاستفاده میکند که اعلوه بر سراعت و سهولت در یادگیری و مستندات کامل از استانداردهای لزم روز هم 

برخوردار است.
در ادامه سعی دارد کمبودهای قالب مذکور را با اضافه کردن کتابخانه های مفید ثانویه و پیاده سازی روال های مرسوم
رفع کرده تا برنامه نویس در شروع کار پروژه خود از حداقل های لزم و مرسوم در کمترین زمان ممکن برخوردار شود.

 های مرسوم نبوده، بلکه استاندارد سازی و سراعت در روندCMSلزم به تأکید است که هدف آن به هیچ اعنوان رقابت با 
توسعه وب سایت های تحت توسعه گروه های کوچک از اهداف آن میباشد.

NOC  سیستم ثبت گزارش ها وتجهیزات ، پرتال اداره استاندارد استان زنجاناز این سیستم در پروژه هایی مثل 
 و سیستم اتوماسیون اداری مددجویان خیریه استاد روزبه زنجان استفاده شده است.پیشگامان توسعه ارتباطات

HomeTVپروژه •
نقش :  برنامه نویس و محقق◦
 به اعنوان فاز اول تحقیقاتی ساخت وسایل خانه های هوشمند به صورت اوت سورس برایHomeTVپروژه توضیحات : ◦

گروه راهبردی خاک تهران وابسته به انجمن ناشران انقلب اسلمی انجام گرفت و نمونه اولیه ای ساخته شد.
 را با زبانPrayerTime و FarsiSubtitle ، ADSLModem پلگین های XBMCدر این پروژه، این جانب برای نرمافزار 

  نوشتم.pythonبرنامه نویسی 

http://kodi.tv/
http://note.pishgaman.net/
http://note.pishgaman.net/
http://isirizanjan.ir/
https://github.com/pesarkhobeee/Aylin


موتور جستجوی فیلم جو•
نقش : طراح و توسعه دهنده◦
filmjoo.comنشانی اینترنتی : ◦
فیلم جو، موتور جستجوی اطلاعات فیلم های سینمایی میباشد.توضیحات :  ◦

با کمک فیلم جو میتوانید براحتی اطلاعات کلی، پوستر، زیرنویس ها و فایل های تورنت فیلم موردنظر خود را پیدا کرده
و اقدام به دانلود آنها بکنید.

برخی از امکانات موجود در نسخه حاضر به شرح زیر می باشد:
- امکان جستجوی هوشمند در نام فیلم ها 

- امکان مشاهده لیست انیمیشن ها
- امکان مشاهده امتیاز جهانی، ژانر، کارگردان، زمان، کشور سازنده و نویسنده های فیلم

 های یافت شده ی هر فیلمtorrent- امکان دانلود زیرنویس ها و 
- دارای راهنما ی درون برنامه ای

 برایJAVA برای سمت وب سایت آن استفاده شده این و از python زبان برنامه نویسی Flaskدر این پروژه از قالب 
 بهره گرفته شد :Androidنوشتن یک کلینت برای سیستم 

◦ http://cafebazaar.ir/app/ir.pathseeker.filmjoo

دیلماج، مترجم فارسی تحت خط فرمان لینوکس•
نقش : طراح و توسعه دهنده ◦
https://github.com/pesarkhobeee/Dilmajنشانی اینترنتی : ◦
 است. از آنجایی که بسیاریGNU/Linuxدیلماج، یک مترجم انگلیسی به فارسی ساده و سریع خط فرمان توضیحات : ◦

از شبیه سازهای خط فرمان در نمایش نوشته های راست به چپ فارسی دارای مشکل میباشند، دیلماج از طریق نمایش
 استفادهphp5 - gd  و php5 - cli بر این مشکل فایق آمده است. در این پروژه از ASCII artمعنای فارسی به کمک 

شده است.

سیستم مانیتورینگ لحظه ای مصرف پهنای باند•
نقش : طراح و توسعه دهنده◦
https://github.com/pesarkhobeee/Realtime-Bandwidth-Grapherنشانی اینترنتی : ◦
HTML5سیستم مانیتورینگ لحظه ای مصرف پهنای باند با کمک تکنولوژی های جدید ارائه شده در توضیحات : ◦

 میکند که دارای کمترینRealtime Bandwidth Grapher  اقدام به پیاده سازی یک canvas  و SSEیعنی 
وابستگی های نرم افزاری است.

پرتال اداره کل استاندارد استان زنجان•
نقش : تحلیل و برنامه نویسی◦
http://www.isirizanjan.irنشانی اینترنتی : ◦
کارفرما : اداره کل استاندارد استان زنجان◦
مجری : شرکت قصر ارتباطات مهستان◦

http://www.isirizanjan.ir/
http://www.w3schools.com/html/html5_canvas.asp
http://www.w3schools.com/html/html5_serversentevents.asp
https://github.com/pesarkhobeee/Realtime-Bandwidth-Grapher
https://github.com/pesarkhobeee/Dilmaj
http://cafebazaar.ir/app/ir.pathseeker.filmjoo
http://filmjoo.com/


سیستم اتوماسیون اداری مددجویان خیریه استاد روزبه زنجان•
نقش : تحلیل و برنامه نویسی◦
کارفرما : خیریه استاد روزبه زنجان◦
در این پروژه پس از تحلیل سازوکار سنتی مؤسسه سعی در طراحی یک سیستم جامع ثبت و جستجویتوضیحات : ◦

 خودکار برCRUDمددجویان و تصحیح مشکلت موجود شد. از ویژگی های این پروژه طراحی یک سیستم پیاده سازی 
روی جداول پایگاه داده و امکان تغییر مشخصات فیلد ها و جداول توسط کاربر اعادی سیستم است تا در هر زمان بتوان

بنا به نیاز اقدام به اضافه نمودن جداول و یا تغییر آن ها کرد.

وب سایت پارک هتل زنجان •
نقش : نصب سیستم و برنامه نویسی پوسته◦
http://www.parkhotel-zanjan.comنشانی اینترنتی : ◦
 استفاده شده است و پس از نیاز سنجی اقدام بهwordpressدر این وب سایت از سیستم مدیریت محتوای توضیحات : ◦

شخصی سازی سیستم برای کارفرما شد، بطوری که پس از طراحی گرافیک مدنظر کارفرما اقدام به تبدیل آن به
HTML و CSS 960 صورت گرفت که در این مرحله از فریم ورک.  gsاستفاده شد و پس از آن کل مجمواعه با توجه به  

مستندات رسمی وردپرس تبدیل به پوسته آن سیستم گردید.

تخصص ها 

• GNU/Linux
• MySQL
• Apache
• PHP
• Python
• Bash Script
• Git
• Android Development
• CodeIgniter
• Wordpress
• HTML
• CSS
• Icecast

http://960.gs/
http://www.parkhotel-zanjan.com/


تقدیرنامه ها 








