رزومه کاری و تحصیلی
فاطمه رستمی
شماره تماس09357518781 :
پست الکترونیکfrostami.1988@gmail.com:

مقطع تحصیلی

رشته و گرایش

نام دانشگاه  /موسسه

کاردانی

مهندسی فناوری اطالعات

دانشگاه علمی کاربردی تهران –
فرهنگ و هنر واحد 11

کارشناسی

مهندسی فناوری اطالعات
گرایش برنامه نویسی وب

موسسه آموزش عالی آزاد
انفورماتیک ایران (تهران)

سوابق کاری
شرکت پیام افزار پیک آسا –  1393تا 1396
نوع همکاری :برنامه نویس – Test Developer
نوع پروژه :پیاده سازی و بهبود وب اپلیکیشن به زبان  – PHPنوشتن تست اتوماتیک برای وب اپلیکیشن با Robot
 Frameworkو Python
فناوری ها و زبان های برنامه نویسی مورد استفادهGit , Jenkins ,JIRA , Sonar, PhpStorm, Pycharm, :
SourceTree, SQLyog, Php, MySql, Python, MVC, Robot FrameWork, Django

شرکت محتوا پرداز پارسه  -شش ماه
نوع همکاری :برنامه نویس  -طراح صفحات وب
نوع پروژه :پیاده سازی و سفارشی سازی وب سایت های استاتیک و داینامیک  ،کار با پایگاه داده  ، SQL Serverکار با
وب سرویس ارسال پیامک ،تهیه مستندات و پشتیبانی وب سایت
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فناوری ها و زبان های برنامه نویسی مورد استفادهPhotoshop, HTML, HTML5, CSS, CSS3, JQuery, :
VisualStudio, SQL Server

شرکت گسترش فضای مجازی (نوید ایرانیان)  1387 -تا 1392
نوع همکاری :طراحی صفحات وب و برنامه نویسی
نوع پروژه:پیاده سازی و سفارشی سازی وب سایت ها با نرم افزار جومال و اعمال برخی تغییرات به زبان ،PHPکار با پایگاه داده
 ،MySQLتهیه مستندات و پشتیبانی نرم افزارها ,تبدیل فایل قالب گرافیکی به قالب جومال (.)PSD to Joomla template
فناوری ها و زبان های برنامه نویسی مورد استفادهPHP, JavaScript, JQuery, HTML5, CSS3, Joomla :

مهارت ها و تجربیات:
تجربه کار در تیم اسکرام

تست اتوماتیک
Robot Framework & Python
Functional Test
Black Box Test
Jenkins
Sonar
Code Coverage

برنامه نویسی
PHP
Python Django
CSS & HTML & JQuery

My Stack Overflow Profile:
https://stackoverflow.com/users/5456543/fatima-rostami

My GitHub Address:
https://github.com/timi-ro

طراحی صفحات وب استاتیک و داینامیک
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Adobe Dreamweaver
Microsoft Front Page
Eclipse
NetBeans & …

گرافیک وب
Adobe Photoshop

سیستم های مدیریت تجارت الکترونیکی
OpenCart – Magento – VirtueMart

سیستم های جامعه مجازی
JomSocial – Community Builder

سیستم های مدیریت محتوا
Drupal - Joomla (Mambo, Mitra, …) – WordPress - …

تسلط کامل بر جومال
Joomla Administration
Joomla Web Design and Development
Joomla Portal Development
Joomla E-Commerce Solutions
Joomla Installation and Setup Customizations
Joomla Web Site and Maintenance
Joomla MYSQL Programmer
Joomla Cms Development

FATEMEH ROSTAMI
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تکنولوژی یا زبان برنامه نویسی

میزان آشنایی

Drupal, WordPress

متوسط

HTML, HTML5

عالی

CSS, CSS3

عالی

jQuery

خوب

PHP

خوب

SQL Server

متوسط

MySQL

خوب

Python

متوسط

زبان های خارجی

مکالمه

نگارش

درک مطلب

انگلیسی

خوب

خوب

عالی

عالیق شخصی
 عالقه زیاد به برنامه نویسی عالقه مند به کار تیمی تحقیق و یادگیری مطالب جدید تحلیل و مستند سازی -تست اتوماتیک

تعدادی از نمونه کارهای طراحی سایت:
cafejoomla.com
vcco.ir
orthodontist.ir
tmkh.ir
chtpaint.com
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