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مهدی واعظی
توسعه دهنده بخش رابط کاربری استارت آپ اکتیک

درباره من

بیشتر از 13 ساله که برنامه نویسی میکنم و عاشق چالش، هیجان و یادگیری هستم و از پروژه هایی که

چالش زیادی دارن و یادگیری بیشتری را میطلبه و توانایی هام را قدرتمنتر میکنه لذت میبرم. 

FullS هستم و میتونم هر چیزی را از صفر طراحی، برنامه نویسی و راه اندازی tack مدرس و توسعه دهنده

کنم و یا آموزش بدم. 

به طراحی با دست و دیجیتال (phtoshop, illustrator, ...) مسلط هستم و در حوزه backend هم با

نود جی اس (express) حرفه ای هستم. 

من یک توسعه دهنده فول استک هستم و می توانم پروژه ها را با فریمورک های جاوا اسکریپت از ابتدا

طراحی و اجرا کنم، اما به دلیل تسلطم بر VueJS/Nuxt و React/Next، ترجیح می دهم فقط در فرانت اند

کار کنم.

mailto:mh.vaezi@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/mvaezi/
http://telegram.me/mvaezi
https://github.com/mehdivaezi
https://twitter.com/vaezimehdi
https://gitlab.com/mvaezi
https://www.instagram.com/_mvaezi
https://www.mvaezi.com/


سوابق شغلی

بهمن ۱۳۹۷ تا اکنون Senior Front-End developer
کنترل تک - تهران

خرداد ۱۳۹۹ تا بهمن ۱۳۹۹ Senior front-end developer
actic - تهران

فروردین ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۳۹۹ Senior Front-End Developer
سه کلیک-دلتابان - تهران

شهریور ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۳۹۷ Front-End Developer
آنالین جو - تهران

فروردین ۱۳۹۷ تا دی ۱۳۹۷
Senior Web Developer - توسعه دهنده ارشد وب

گروه آزما - تهران

دی ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۶ Programmer - برنامه نویس
ژرف نگر جوان شهر (گروه سیتی نت) - دانش بنیان - تهران

اردیبهشت ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴ گرافیست و برنامه نویس
یدک شهر - تهران

Vuetify.js  Nuxt.js  Highcharts  Vue.js  React Native  React

JWT Auth  Pusher  Boots trap 5  OpenStreetMap  Tailwind CSS

Figma

طراحی و پیاده سازی بیش از ۱۲ استارت آپ با انواع وب سایتهای آن و چالشهای مختلف..

، طراحی انواع اپلیکیشن ساخت انواع پنل مدیریت برای تمام سایتها و وب اپلیکیشن ها

مناسب استارتاپ.

RESTful URL  Vuetify.js  Nuxt.js  Vue.js

راه اندازه نسخه جدید سایت اکتیک و پیاده سازی نسخه اولیه برای ارائه به بازار.

Vuetify.js  Nuxt.js  API

طراحی و پیاده سازی نسخه اولیه ۳کلیک جدید و همچنین افزودن امکانات خاص در نسخه

اولیه و بعد ارتقاء به نسخه جدید

Nuxt.js  Vue.js  API

Live Streaming  CSS3  Vue.js  API  Laravel  Node.js

WordPress  Theming  Sass  CSS3  WordPress  CSS  JavaScript

WordPress  REST API

WordPress  Laravel  Angular  CSS  Android  PHP  Java

Adobe Illus trator  Photoshop

http://ctrltech.org/
http://actic.ir/
https://3click.com/
http://www.onlinejoo.com/
http://www.azmagroup.com/
https://citynet.ir/
http://yadakshahr.com/


تحصیالت

مهر ۱۳۸۱ تا مرداد ۱۳۸۵ 
معدل ۱۳٫۲۵

مهندسی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ایوانکی - ایوانکی

مهر ۱۳۷۷ تا خرداد ۱۳۷۹ 
معدل ۱۷

ریاضی فیزیک
دیپلم - شهید مدرس شهرری - ری

مهارت های فنی

JavaScript

Vuetify.js

Vue.js

React

Nuxt.js

سایر مهارت ها 

 Next.js   React Native

تکنولوژی های مورد عالقه برای کار 

Front-end  Next.js  Redux  Vue.js  API  React Native  React  JavaScript

Vuetify.js  Nuxt.js

بیش از ۱۰ سال

بین ۴ و ۱۰ سال

بین ۴ و ۱۰ سال

بین ۴ و ۱۰ سال

بین ۴ و ۱۰ سال

بین ۲ و ۴ سالبین ۲ و ۴ سال

گواهی ها

اعتبار از خرداد ۱۳۹۲ تا اکنون android برنامه نویس
الیتک

Android  Java

مهارت های نرم

شنونده خوب
خالقیت و ایده پردازی

شوخ طبعی
مسئولیت پذیری

رقابت جویی
برنامه ریزی

مدیریت تیم
رهبری

قدرت تصمیم گیری
روابط عمومی

زبان

انگلیسی
عربی

http://laitec.ir/


پروژه های متن باز

اسفند ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۶ PersianCalendar

Persian Calendar Java Class for android.

سایر پروژه ها

آبان ۱۳۹۶ کادرو

خرداد ۱۳۹۶ سایتهای گردشگری با وردپرس

دی ۱۳۹۷ آنالین جو

شهریور ۱۳۹۷ منشور

خرداد ۱۴۰۰ مپینو

بهمن ۱۳۹۷ بانی کار

بهمن ۱۳۹۹ ادمارتیز

تیر ۱۳۹۸ تازه بار

WordPress  Theming  Sass  CSS3  WordPress  PHP

Owl Carousel

طراحی کامل سایت و همچنین طراحی UI بخش رزرو

WordPress  Theming  WordPress  CSS  PHP

بیش از ۱۵ سایت گردشگری با طراحی های مختلف با وردپرس و ماژول اختصاصی

Live Streaming  Nuxt.js  Vue.js  API  Node.js

OpenStreetMap  Respons ive  Vuex  Vuetify.js  Nuxt.js  Vue.js

JWT Auth  RESTful URL

طراحی و نسخه وب اپلیکیشن مپینو به همراه ساخت مدیریت جداگانه تحت وب

JWT Auth  Boots trap Vue  Respons ive  Nuxt.js  Vue.js

ساخت رابط کاربری بانی کار به همراه طراحی و ساخت بخش مدیریت به صورت مستقل

Amcharts  Vuex  Vuetify.js  Nuxt.js  Highcharts  Vue.js

JWT Auth

اجرای رابط کاربری و وب سایت ادمارتیز به همراه نسخه PWA و همچین ساخت بخش

مدیریت به صورت مستقل

JWT Auth  OpenStreetMap  Vuex  Vuetify.js  Nuxt.js  Vue.js

پیاده سازی فروشگاه و صفحات استاتیک تازه بار به همراه میکرو سرویسهای آن (تازه بان،

تازه رو، تازه چین، تازه جو) و پنلهای مستقل هر کدام از آنها (۵ پنل ادمین کامال جداگانه) و

طراحی PWA با ظاهر جداگانه همانند اپلیکیشن

https://github.com/mehdivaezi/PersianCalendar
https://www.kadro.co/
https://www.mvaezi.com/
http://onlinejoo.com/
https://manshoor.tv/
https://mapino.net/
https://banikar.com/
https://admartiz.com/
https://tazebar.com/


شهریور ۱۴۰۰ Advva platform

اردیبهشت ۱۴۰۰  Birdflocks

اسفند ۱۳۹۹ فیروزه پلت

اردیبهشت ۱۳۹۷ بیدزیال

بهمن ۱۳۹۹ ۳کلیک

فروردین ۱۴۰۰ اکتیک

شهریور ۱۳۹۹ آموزال

React Native Android  Expo  Redux  React Native  React

JWT Auth

react- پیاده سازی پنل های ادمین پروژه های ادووا ( ۳ پنل مجزا) - ساخت ۲ اپلیکیشن با

native برای راننده و بیزنس ها

JWT Auth  Antd  React

ant design و رابط کاربری , react با استفاده از birdflocks پیاده سازی وب سایت

Animated  Respons ive  Vuetify.js  Nuxt.js  Vue.js

طراحی سایت فیروزه پلت

JWT Auth  Nuxt.js  Socket.IO  Vue.js

نگهداری وبسایت بیدزیال و ساخت و rebuild سایت جدید با تکنولوژی جدید

Vuetify.js  Nuxt.js

ساخت نسخه اولیه ۳ کلیک با استفاده از vue/nuxt و تغییر ظاهر رابط کاربری با vuetify به

نسخه جدید سایت

Vuex  OAuth  Vue.js

پیاده سازی نسخه جدید سایت اکتیک و پنل مدیریت به صورت مستقل

JWT Auth  Vuetify.js  Nuxt.js

راه اندازی وب سایت آموزال و پنل ادمین بر اساس دیزاین

https://advvva.com/
https://birdflocks.com/
https://firouzehplat.com/
https://bidzila.com/
https://3click.com/
https://actic.ir/
https://amoozal.com/

