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 وقت پاره  – نوع همکاری : پروژه ای پیمانکاری
 

 اطالعات شخصی 
 ۱۳۶۲ : تاریخ تولد            سید قاسم:  نام پدر طباطبایی جعفری:  نام خانوادگی  سید سهیل :  نام

 تهران  : محل سکونت           تهران : محل صدور    ۷۰۵۴ : شماره شناسنامه  تهران :   محل تولد
   دارای بیمه:  وضعیت بیمه  متأهل:  وضعیت تأهل

 Email :   me@soheiljafari.comآدرس   ۰۹۱۲۲۱۶۷۰۰۱:   تلفن تماس

 مدارک تحصیلی  

 معدل دوره التحصیل تاریخ فارغ محل تحصیل رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی 

 ۱۳ ۳۰/۰۵/۸۸ تهران جنوب –آزاد  افزارنرم - کامپیوتر مهندسی  کارشناسی
 ۷۰/۱۳ ۳۰/۱۱/۸۲ رودهن -آزاد  افزار نرم -کامپیوتر  کاردانی

 نویسی زبان های برنامه 
• Scala 

• Python 

• JavaScript 

• HTML/CSS 

• C# 

• Delphi7 

 

 هاها و کتابخانه تکنولوژی
• Play! Framework 

• Akka 

• Django 

• Kubernetes 

• Docker 

• Gitlab – CI/CD 

• Jenkins 

• Nginx 

• Bootstrap 

• jQuery & AJAX 

• Knockout JS 

• .Net Framework 

• LINQ 

• Entity Framework 

• WPF 

• WCF 

• Microsoft Unity DI 

• ASP.NET MVC 

• ASP.NET WebForms 

• Silverlight 

• MFC 

• xcala web application library 

• XOQAL Application Framework 

 هاو الگو یمتدها، معمار
• Reactive Programming 

• Object Oriented Programming 

• Functional Programming 

• Domain Driven Design 

• MVC 

• MVVM 

• IoC (DI) 

 توسعه   و ابزار هاطیمح

• IntelliJ IDEA 

• PyCharm 

• Eclipse 

• Visual Studio 

• StimulSoft Reports 

• Delphi7 

 

 Source Controlابزار  

• Git 

• Plastic SCM 

• TFS 

 ها عاملستمیس
• Linux (Desktop & Server) Ubuntu 
• Windows 98 to 10 

• Windows Server 2003 to 2016 

 

 های اطالعاتی بانک
• PostgreSQL 

• MongoDB  

• Microsoft SQL Server 

 
 

 

 بسمه تعالی

mailto:me@soheiljafari.com
https://github.com/amirkarimi/xcala
https://github.com/AmirKarimi/Xoqal
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 سوابق کاری

 نوع همکاری  کارفرما  تکنولوژی  زبان و  عنوان زمان
 همکاران

  ۱۳۹۹مرداد 
 تاکنون 

 اتر ایران ئسامانه تلویزیون ت

Python – Django 
 jQuery & AJAX 

Bootstrap 
PostgreSQL 

Docker - Nginx - CI/CD 

 ن هنرهای نمایشیانجم
 ای پروژه

 )پشتیبانی( 
 احمد رفیعی

 دی نمکیمه 

  ۱۳۹۸مهر  
 تاکنون 

 کتاب  مجازینمایشگاه 

Scala - Play! - Akka 
jQuery & AJAX 

Bootstrap 
PostgreSQL 

Docker - Nginx - 
Kubernetes - CI/CD 

 ی هاشگاهی موسسه نما

 ران یا ی فرهنگ
 ای پروژه

 )پشتیبانی( 
 احمد رفیعی

  ۱۳۹۷دی 
 تاکنون 

 کتاب  فروشسامانه 

Scala - Play! – Akka 
jQuery & AJAX 

Bootstrap 
PostgreSQL 

Docker - Nginx 

 ی هاشگاهی موسسه نما

 ران یا ی فرهنگ
 ای پروژه

 )پشتیبانی( 
 احمد رفیعی

 سید مجید حسینی

  ۱۳۹۷مهر  
 تاکنون 

  نک یو ز کاغذ عیسامانه  توز
 کتاب

Scala - Play! - Akka 
jQuery & AJAX 

Bootstrap 
PostgreSQL 

Docker - Nginx 

  ی تعاون  یشرکت ها هیاتحاد
 ناشران آشنا 

 ای پروژه

 )پشتیبانی( 
 احمد رفیعی

اردیبهشت  
تا   ۱۳۹۵

فروردین  
۱۳۹۸ 

 هلثی پَل،  

 اپلیکیشن جامع سالمتی

CTO, Lead Backend  

Scala Developer 

Scala - Play! - Akka 
PostgreSQL 
MongoDB 

Docker - Jenkins - Nginx 

 نفره  ۱۰تیم  پاره وقت  شرکت مدرن پل 

فروردین  
 تاکنون  ۱۳۹۶

 سامانه اداری و پرسنلی

 المللینمایشگاه بین
 کتاب تهران 

Scala - Play! - Akka 
jQuery & AJAX 

Bootstrap 
PostgreSQL 

Docker - Nginx 

 ی هاشگاهی موسسه نما

 ران یا ی فرهنگ
 ای پروژه

 )پشتیبانی( 
 احمد رفیعی

  ۱۳۹۵اسفند 
 تاکنون 

نام ناشران  سامانه ثبت
  نیامی در س ی المللنیب

 یالمللنیب شگاهینما
 کتاب تهران 

Scala - Play! - Akka 
jQuery & AJAX 

Bootstrap 
MongoDB 

Docker - Nginx 

 ی هاشگاهی موسسه نما

 ران یا ی فرهنگ
 ای پروژه

 )پشتیبانی( 
 احمد رفیعی

اردیبهشت  
 تاکنون  ۱۳۹۵

 سامانه مدیریت 
 های فرهنگینمایشگاه

 ثبت نام ناشران کتب داخلی

Scala - Play! - Akka 
jQuery & AJAX 

Bootstrap 
MongoDB 

Docker - Nginx 

 ی هاشگاهی موسسه نما

 ران یا ی فرهنگ
 ای پروژه

 )پشتیبانی( 
 سید امیر کریمی خو 

 احمد رفیعی

اردیبهشت  
 تاکنون  ۱۳۹۵

 اپلیکیشن نمایشگاه کتاب 

Backend Scala Developer 

Scala - Play! - Akka 
MongoDB 

Docker - Nginx 

 ی هاشگاهی موسسه نما

 ران یا ی فرهنگ
 ای پروژه

 )پشتیبانی( 

 سید امیر کریمی خو 

 احمد رفیعی

 سید مجید حسینی

https://tv.theater.ir/
https://theater.ir/
https://theater.ir/
https://theater.ir/
https://www.linkedin.com/in/ahmad-rafiee/
https://www.linkedin.com/in/mavenium/
https://www.linkedin.com/in/mavenium/
https://www.linkedin.com/in/mavenium/
https://book.icfi.ir/
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
https://www.linkedin.com/in/ahmad-rafiee/
https://sale.tibf.ir/
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
https://www.linkedin.com/in/ahmad-rafiee/
https://www.linkedin.com/in/majidin/
https://paperds.ir/
http://www.ipcu.ir/
http://www.ipcu.ir/
https://www.linkedin.com/in/ahmad-rafiee/
http://healthypal.co/
http://healthypal.co/
http://healthypal.co/
http://healthypal.co/
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
https://www.linkedin.com/in/ahmad-rafiee/
http://register-int.tibf.ir/
http://register-int.tibf.ir/
http://register-int.tibf.ir/
http://register-int.tibf.ir/
http://register-int.tibf.ir/
http://register-int.tibf.ir/
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
https://www.linkedin.com/in/ahmad-rafiee/
http://register.tibf.ir/
http://register.tibf.ir/
http://register.tibf.ir/
http://register.tibf.ir/
http://register.tibf.ir/
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://www.linkedin.com/in/ahmad-rafiee/
https://icfi.ir/page/5c1f376b2900009d0f4a0418
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://www.linkedin.com/in/ahmad-rafiee/
https://www.linkedin.com/in/majidin/
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اردیبهشت  
 تاکنون  ۱۳۹۵

 وب سایت
 المللی  نمایشگاه بین

 کتاب تهران 

 

Scala - Play! - Akka 
jQuery & AJAX 

Bootstrap 
MongoDB 

Docker - Nginx 

 ی هاشگاهی موسسه نما

 ران یا ی فرهنگ
 ای پروژه

 )پشتیبانی( 
 سید امیر کریمی خو 

 احمد رفیعی

اردیبهشت  
 تاکنون  ۱۳۹۵

 سایت وب
 ی هاشگاهی موسسه نما

 ران یا ی فرهنگ

Scala - Play! - Akka 
jQuery & AJAX 

Bootstrap 
MongoDB 

Docker - Nginx 

 ی هاشگاهی موسسه نما

 ران یا ی فرهنگ
 ای پروژه

 )پشتیبانی( 
 سید امیر کریمی خو 

 احمد رفیعی

فروردین  
 تاکنون  ۱۳۹۵

 مدیریت و  سامانه 
 کتاب توزیع بن کارت

 ها و نهادها سازمان
 

Scala - Play! - Akka 
jQuery & AJAX 

Bootstrap 
MongoDB 

Docker - Nginx 

 ی هاشگاهی موسسه نما

 ران یا ی فرهنگ
 ای پروژه

 )پشتیبانی( 
 سید امیر کریمی خو 

 احمد رفیعی

فروردین  
 تاکنون   ۱۳۹۵

سامانه ثبت نام بن کتاب  
کتاب   ی الملل نیب شگاهینما

 تهران 

Scala - Play! - Akka 
jQuery & AJAX 

Bootstrap 
MongoDB 

Docker - Nginx 

 ی هاشگاهی موسسه نما

 ران یا ی فرهنگ
 ای پروژه

 )پشتیبانی( 
 سید امیر کریمی خو 

 احمد رفیعی

  ۱۳۹۳شهریور 
تا فروردین 

۱۳۹۵ 
 فروشگاه اینترنتی شهرک ش 

Scala - Play! - Akka 
jQuery & AJAX 

Bootstrap 
PostgreSQL - MongoDB 

 سید امیر کریمی خو  پروژه ای  پروژه شخصی

اردیبهشت  
 تا    ۱۳۹۳

 ۱۳۹۴تیر 

 سامانه تحت وب 

 مدیریت داروخانه 
 قانون فارما 

C# - .Net 4.5 – MVC4 
jQuery & AJAX 

Bootstrap - EF 5 
SQL 2008 - XOQAL 

 سید امیر کریمی خو  پروژه ای  شرکت اکسیر تکسان 

  ۱۳۹۲تیر 
 تاکنون 

 کپارچهی  تیریمد ستمیس
 شهاب مهد 

C# - .Net 4.5 – MVC4 
jQuery & AJAX 

Bootstrap - EF 5 
SQL 2012 - XOQAL 

 فروشگاه قرض الحسنه  
 شهاب مهد 

 ای پروژه

 )پشتیبانی( 
 سید امیر کریمی خو 

اردیبهشت  
۱۳۹۲ 

تحت وب مدیریت   سامانه 
 سفارش آنالین چاپ

C# - .Net 4 – MVC4 
jQuery & AJAX 

EF 4.4 
SQL 2008 R2 - XOQAL 

 سید امیر کریمی خو  پروژه ای  ای شرکت مداد نقره

  ۱۳۹۱اسفند 
تا شهریور  

۱۳۹۲ 

 سامانه تحت وب جامع 
 طرح ورمی کمپوست 

C# - .Net 4 – MVC4 
jQuery & AJAX 

EF 5 
SQL 2008 R2 - XOQAL 

 گستران   هیسا ی تعاون

 ان یرانیا ی زندگ 
 پروژه ای 

 سید امیر کریمی خو 

 شهرام رستمی

 ۱۳۹۱دی 
و   ی فروشگاه لوازم ورزش

 ییفوتبال روپا

C# - .Net 4 – MVC3 
jQuery & AJAX 

EF 4.4 
SQL 2008 R2 - XOQAL 

 سید امیر کریمی خو  پروژه ای  جناب آقای الهی

 ۱۳۹۱شهریور 
نرم افزار تحت وب ثبت و  

 مدیریت اطالعات بیمه خودرو 

C# - .Net 4 – MVC3 
jQuery & AJAX 

KnockoutJS - EF 4.4 
SQL 2008 R2 - XOQAL 

 سید امیر کریمی خو  پروژه ای  ای شرکت مداد نقره

http://www.tibf.ir/fa
http://www.tibf.ir/fa
http://www.tibf.ir/fa
http://www.tibf.ir/fa
http://www.tibf.ir/fa
http://www.tibf.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://www.linkedin.com/in/ahmad-rafiee/
http://bon.tibf.ir/
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://www.linkedin.com/in/ahmad-rafiee/
http://bon-org.tibf.ir/
http://bon-org.tibf.ir/
http://bon-org.tibf.ir/
http://bon-org.tibf.ir/
http://bon-org.tibf.ir/
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://www.linkedin.com/in/ahmad-rafiee/
http://bon.tibf.ir/
http://bon.tibf.ir/
http://bon.tibf.ir/
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
http://www.icfi.ir/fa
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://www.linkedin.com/in/ahmad-rafiee/
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
http://www.qanoonpharma.com/
http://www.qanoonpharma.com/
http://www.qanoonpharma.com/
http://www.qanoonpharma.com/
http://www.qanoonpharma.com/
https://github.com/AmirKarimi/Xoqal
http://www.exirtechsun.com/
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
http://ims.shahabmahd.com/
http://ims.shahabmahd.com/
https://github.com/AmirKarimi/Xoqal
http://www.shahabmahd.com/
http://www.shahabmahd.com/
http://www.shahabmahd.com/
http://www.shahabmahd.com/
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://github.com/AmirKarimi/Xoqal
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://github.com/AmirKarimi/Xoqal
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://www.linkedin.com/in/shahram-rostami/
https://github.com/AmirKarimi/Xoqal
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://github.com/AmirKarimi/Xoqal
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
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 تیر –خرداد 
۱۳۹۱ 

نرم افزار تحت وب خدمات  
صورت   ی ک یپرداخت الکترون

 EBPP حساب

C# - .Net 4 – MVC3 
jQuery & AJAX 

EF 4.4 
SQL 2008 R2 - XOQAL 

 سید امیر کریمی خو  پروژه ای  شرکت ایران فاوا گسترش 

 اردیبهشت 
۱۳۹۱ 

CMS 
 شرکت نارین تک فرتاک 

C# - .Net 4 – MVC3 
jQuery & AJAX 

EF 4.4 
SQL 2008 R2 - XOQAL 

 سید امیر کریمی خو  پروژه ای  نارین تک فرتاک شرکت 

 ۱۳۹۰بهمن 
 ۱۳۹۱تا تیر 

  خدمات دریایی  ستمیس
 ی نریکانت

C# - .Net 4 - WPF 4.0 
EF 4.4 - Stimul Report 
SQL 2008 R2- XOQAL 

آوری اطالعات  شرکت توسعه فن
 شار

 سید امیر کریمی خو  پروژه ای 

 ۱۳۹۰اسفند 
افزار تحت وب مانیتورینگ  نرم 

 بازار واچام 
(Software as a service) 

C# - .Net 4 – MVC3 
jQuery & AJAX 

EF 4.4 
SQL 2008 R2 - XOQAL 

 سید امیر کریمی خو  پروژه ای  مهندس شهرام آزاد  جناب آقای

 ۱۳۹۰دی 
 سیستم

 نمایش اطالعات پرواز 

C# - .Net 4 - WebForms 
jQuery & AJAX 

EF 4.0 - Stimul Report 
SQL 2008 R2 

 سید امیر کریمی خو  پروژه ای  برای سازمان هواپیمایی کشوری 

 CMS ۱۳۹۰مهر  
 شرکت ویرا سیستم ماهان 

C# -.Net 3.5-  
WebForms 

jQuery & AJAX 
LINQ2SQL 
SQL 2008 

 - پروژه ای  شرکت ویرا سیستم ماهان 

مهر   -تیر
۱۳۹۰ 

 سیستم بودجه 
C# - .Net 4 - WPF 4.0 
EF 4.0 - Stimul Report 

SQL 2008 R2 

 پروژه ای  شرکت گلوبال پتروتک کیش 
 شهرام رستمی

 سید امیر کریمی خو 

بهمن   - تیر
۱۳۹۰ 

 CRMسیستم 
 نگاه هوشمند 

C# - .Net 4 
Silverlight 4.0 - EF4.0 

WCF RIA Services 
SQL 2008 R2 

 سید امیر کریمی خو  پروژه ای  شرکت ویرا سیستم ماهان 

 تیر
 تاکنون ۱۳۹۰

، حسابداری سیستم انبار
 وفروش یکپارچه شهاب مهد 

C# - .Net 4 - WPF 4.0 
EF 4.0 - Stimul Report 
SQL 2008 R2 - XOQAL 

 فروشگاه قرض الحسنه  
 شهاب مهد 

 ای پروژه

 )پشتیبانی( 
 شهرام رستمی

 سید امیر کریمی خو 

تا   ۱۳۸۹آبان 
 ۱۳۹۰ خرداد

 HISسیستم 

C# - .Net 4 -  WebForms 
jQuery & AJAX 

LINQ2SQL 
Stimul Report 
SQL 2008 R2 

 شرکت مهندسی پزشکی
 طب و رایانه 

 - تمام وقت 

فروردین  
۱۳۹۰ 

CMS 
 بازرگانی

 کیان استیل 

C# -.Net 3.5 - 
WebForms 

jQuery & AJAX 
LINQ2SQL 

Stimul Report 
SQL 2008 

 - پروژه ای  شرکت ویرا سیستم ماهان 

 پورتال دندان یار  ۱۳۸۹آذر 

C# -.Net 3.5 - 
WebForms 

jQuery & AJAX 
LINQ2SQL 

 - پروژه ای  شرکت ویرا سیستم ماهان 

https://github.com/AmirKarimi/Xoqal
http://www.iranfava.com/
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://github.com/AmirKarimi/Xoqal
http://www.hospital-soft.ir/
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://github.com/AmirKarimi/Xoqal
http://www.shaarco.com/
http://www.shaarco.com/
http://www.shaarco.com/
http://www.shaarco.com/
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://github.com/AmirKarimi/Xoqal
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
http://www.hospital-soft.ir/
http://www.globalpetrotech.com/
https://www.linkedin.com/in/shahram-rostami/
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
https://github.com/AmirKarimi/Xoqal
http://www.shahabmahd.com/
http://www.shahabmahd.com/
http://www.shahabmahd.com/
http://www.shahabmahd.com/
https://www.linkedin.com/in/shahram-rostami/
https://www.linkedin.com/in/amirkarimi/
http://www.iranmed.net/
http://www.iranmed.net/
http://www.iranmed.net/
http://www.iranmed.net/
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Stimul Report 
SQL 2008 

 سامانه چک ۱۳۸۹آبان 

C# - .Net 3.5 
LINQ2SQL 

Stimul Report 
SQL 2008 

 پروژه ای  شرکت ویرا سیستم ماهان 
- 

 

 ۱۳۸۹مهر  
CMS 
 شرکت 

 پارسابان تهران 

C# -.Net 3.5-  
WebForms 

jQuery & AJAX 
LINQ2SQL 
SQL 2008 

 پروژه ای  MAگروه مهندسی 
 مهران همدانی نژاد 

 سید امیر کریمی خو 

 ۱۳۸۹شهریور 
CMS   

 شرکت  
 آریان توتون صنعت 

C# -.Net 3.5-  
WebForms 

jQuery & AJAX 
LINQ2SQL 
SQL 2008 

 پروژه ای  MAگروه مهندسی 
 مهران همدانی نژاد 

 سید امیر کریمی خو 

 ۱۳۸۹شهریور 
CMS 

 شرکت 
 سها جیسا

C# -.Net 3.5-  
WebForms 

jQuery & AJAX 
LINQ2SQL 
SQL 2008 

 پروژه ای  MAگروه مهندسی 
 مهران همدانی نژاد 

 سید امیر کریمی خو 

 ۱۳۸۹مرداد 
CMS   

 شرکت  
 سنتام 

C# -.Net 3.5-  
WebForms 

jQuery & AJAX 
LINQ2SQL 
SQL 2005 

 پروژه ای  MAگروه مهندسی 
 مهران همدانی نژاد 

 سید امیر کریمی خو 

 ۱۳۸۹تیر 
 پرتال  

 آموزشگاه موسیقی پارس 

C# -.Net 3.5-  
WebForms 

jQuery & AJAX 
LINQ2SQL 
SQL 2005 

 پروژه ای  MAگروه مهندسی 
 مهران همدانی نژاد 

 سید امیر کریمی خو 

 ۱۳۸۹خرداد 
سفارش کار و پرداخت  
 الکترونیک ترمینال کاوه 

 
C# -.Net 3.5- WebForms 

jQuery & AJAX 
LINQ2SQL 
SQL 2005 

 

 پروژه ای  MAگروه مهندسی 
 مهران همدانی نژاد 

 سید امیر کریمی خو 

اردیبهشت  
۱۳۸۹ 

 سیستم نمایش  

 ایچند رسانه

C# - .Net 2/3.5 
LINQ2SQL 
SQL 2008 

 پروژه ای  MAگروه مهندسی 
 مهران همدانی نژاد 

 سید امیر کریمی خو 

اردیبهشت  
تا   ۱۳۸۸

فروردین  
۱۳۸۹ 

 Delphi7 سیستم مدیریت یکپارچه هما
SQL 2008 

شرکت مهندسی و ساخت  
 تأسیسات دریایی 

 شهرام رستمی پروژه ای 

  ۱۳۸۵بهمن 
 ۱۳۸۸تا آذر 

 سیستم های مالی اداری
 2راد سیما 

Delphi6 
SQL 2000 

 شهرام رستمی تمام وقت  شرکت رادسامانه 
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