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سوابق تحصیلی


دانشجوی کارشناسی مهندسی پزشکی – گرایش بیوالکتریک

از سال 1394

دانشگاه نجف آباد اصفهان

سوابق حرفه ای
گروه نرم افزاری  – M2 Softwareموسس و مدیر عامل


طراحی و تولید نرم افزار و بازی های رایانه ای

سایت آموزشی  – GMLearn.irموسس و مدیر عامل


از سال  1394الی 1396

برنامه نویس سمت سرور و کالینت – توسعه دهنده ی موتور بازی –
طراح و مهندس صدا

استودیو طراحی تعاملی آرکا اینووا – موسس


از سال  1394الی 1395

طراحی و تولید اپلیکیشن های موبایلی

استودیو بازی سازی پاپاتا – برنامه نویس و مهندس صدا


از سال  1391الی 1393

آموزش های ویدیویی بازی سازی

گروه نرم افزاری پیراسافت – موسس و مدیر عامل


از سال  1388الی 1392

طراحی و تولید بازی های ویدیویی  ،اپلیکیشن های موبایلی
و دسکتاپی  ،طراحی وبسایت  ،طراحی سرویس

پروژه های انجام شده


بازی موبایلی هشتمین حمله – استودیو پاپاتا – 1394



بازی موبایلی هشتمین حمله  – 2استودیو پاپاتا – 1395



اپلیکیشن فعالساز محتوای آموزشی – 1395 - naderi20.ir

از  1396تا کنون



توسعه پلتفرم نمایش تبلیغ ویدیویی درون بازی – استودیو پاپاتا – 1395



بازی موبایلی کات – استودیو پاپاتا – 1396



بازی موبایلی آنسوی مرز ها – استودیو پاپاتا – 1396



اپلیکیشن تلنت شو اصفهان – شهرداری اصفهان – 1396



پلتفرم ارائه محتوای  – VRپروژه شخصی – 1396



نرم افزار واقعیت مجازی ( )VRتخت فوالد اصفهان – شهرداری اصفهان 1396 -



پلتفرم کنترل پنل و آنالیزگر بازی های موبایلی – پروژه شخصی – 1396



آهنگسازی و طراحی صدا بازی اکسیر – شرکت پویان – 1396



بازی موبایلی مکعبوار – استودیو آرکا اینووا 1396 -

دستاورد ها و افتخارات


رتبه دوم مسابقات آزمایشگاهی رشته کامپیوتر – 1393



رتبه دوم ماراتون بازیسازی دانشگاه اصفهان با بازی دوئل – 1394



رتبه دوم ماراتون بازیسازی دانشگاه اصفهان با بازی دالوران کهن – 1395



رتبه دوم گیم جم انستیتو ملی بازی سازی با بازی 1396 - Light Seeker

زبان ها


فارسی – زبان اصلی



انگلیسی – پیشرفته

مهارتها
حرفه ای


تسلط بر اصول مهندسی نرم افزار



زبان های برنامه نویسی C#, PHP, HTML, CSS, Java, JS, VB



نرم افزار های Visual Studio, PHP Strom, IntelliJ Idea, Android Studio, Unity, GMS, FL Studio, Eclips, xCode



تسلط بر اصول بازی سازی  ،توسعه موتور بازی



تسلط بر اصول توسعه نرم افزار های اندرویدی



آهنگسازی  ،طراحی صدا  ،تنظیم و Mix and Mastering



مدیریت پروژه



تسلط بر اصول ابزار های ورژن کنترل و GIT



طراحی تجربه کاربری



طراحی Database



اصول نگه داری و توسعه سرور





Linux
Wordpress, Joomla, MyBB, DirectAdmin
مهارت های پایه ای ویندوز Word, Power Point, Excel, Access :

دارای تجربه


زبان های برنامه نویسی python, C++, Swift, Objective-c, ASP.NET MVC, NodeJs



نرم افزار های Photoshop, 3D Max, Anime Studio, Cubase



یادگیری ماشین ()Machine Learning



طراحی بازی ()Game Design

عالیق


بازی سازی



توسعه اپلیکیشن های سمت سرور



طراحی بازی



آهنگسازی



طراحی WebService



یادگیری ماشین ()Machine Learning



داستان نویسی و ایده پردازی



طراحی مفهومی ()Concept Design

