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نیما شمس
کارشناس هوش تجاری ، بانک تجارت

درباره من

با سالم و وقت بخیر 

هدف من از کار، یادگیری، افزایش معلومات تخصصی و ارتقاء سطح و جایگاه اجتماعی است. 

در ارتباط گیری با افراد و محیط های جدید بسیار انعطاف پذیرم و همیشه در امور محوله سعی در انجام کار

به صورت کامل و به بهترین شکل داشته و همواره به فکر کار و کمک به رشد خود و همکارانم در حد توان

هستم. 

نقطه قوت من از دید مدیران قبلی ام روابط عمومی قوی، برخورداری از توانایی انجام همزمان چند کار،

پیگیری و صبوری در برابر دشواری های و یادگیری مهارت های جدید بر اساس نیاز های شرکت ها و سازمان

ها می باشد. 

بسیار عالقه مند به افزایش تخصص خود در زمینه تحلیل دیتا و ماشین لرنینگ هستم و مستمرا برای

رسیدن به این نقطه تالش می کنم.

mailto:n.feizshams@gmail.com
https://github.com/NimaShams
https://t.me/N_FeyzSHams
http://feyzshams.ir/
https://www.linkedin.com/in/nima-feyzshams-907448147/
https://www.instagram.com/n.feyzshams/
http://n.feyzshams@gmail.com/


سوابق شغلی

دی ۱۳۹۹ تا اکنون کارشناس هوش تجاری
بانک تجارت - تهران

بهمن ۱۳۹۸ تا آبان ۱۳۹۹ React Developer
ِدیتاک - تهران

شهریور ۱۳۹۷ تا دی ۱۳۹۸ توسعه دهنده قالب وردپرس
پیشتاز ارتباط تیروژ - تهران

شهریور ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۶ Training Team Supervisor at Snappfood
اسنپ فود - تهران

Spss  NoSQL  Power B I  T-SQL  Oracle  SQL  MySQL

Office 2013  Qlikview

با افتخار در گروه تجزیه و تحلیل اطالعات کسب و کار با زبان های برنامه نویسی مثل پایتون

و SQL در حال فعالیت بوده وبرای تحلیل در کنار پایتون از ابزار هایی مثل spss وبرای

ساخت داشبورد های گزارشات qlick veiw و Power BI استفاده می کنیم

React Redux  React Hooks  React Native  React  JavaScript

Reacts trap  React DOM  Web Frontend  React JSX  React Admin

دیتاک شرکتی جوان و دانش بنیان و مبتنی بر تکنولوژی است که با تکیه بر دانش و تجربه

چندین ساله در حوزه کالن داده و هوش مصنوعی، خدمات و محصوالت متنوعی را برای

تبدیل دیتای پراکنده به دانش منسجم و کاربردی ارائه می نماید

UI/UX  CSS3  WordPress  CSS  jQuery  HTML  JavaScript

Adobe Illus trator  Photoshop  jQuery Events  WordPress  Theming

شرکت تیروژنت شروع آشنایی من با برنامه نویسی و وب مستری بود در ابتدا با استفاده از

قالب های آماده و پالگین ها عصر ها بعد از سربازی شروع به طراحی وب سایت انجام می

sass ,gulp ,bootstrap شد سپس جزئی از تیم فرانت اند شده و با ابزار هایی مثل

css3,html شروع سمت سرور php , My sql انجام شد

Office 2013  VoIP  Jira

، ، کافه ها با اپلیکیشن اسنپ فود به راحتی و با چند کلیک ساده می توانید رستوران ها

شیرینی فروشی ها و سوپرمارکت های نزدیک خودتان را جست و جو کرده و از تجربه سفارش

آسان از اسنپ فود لذت ببرید.

تحصیالت

مهر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۶ 
معدل ۱۵٫۲۰

مهندس نرم افزار
کارشناسی - دانشگاه آزاد اسالمی شهر قدس - قدس

بهمن ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۳ 
معدل ۱۵٫۵۰

نرم افزار کامپیوتر
کاردانی - عالمه دهخدا قزوین - قزوین

https://www.tejaratbank.ir/
https://dataak.com/
http://www.tirojnet.ir/
https://snappfood.ir/
http://qodsiau.ac.ir/homepage.aspx
https://www.adi.ac.ir/


مهارت های فنی

Excel

T-SQL

SQL

Python

Power BI

سایر مهارت ها 

 Spss

تکنولوژی های مورد عالقه برای کار 

Stripe Payments  Power B I  T-SQL  Oracle  JSON  SQL  MySQL  Python

Office 2010  Qlikview  Photoshop

بین ۴ و ۱۰ سال

بین ۲ و ۴ سال

بین ۱ و ۲ سال

بین ۱ و ۲ سال

بین ۱ و ۲ سال

بین ۱ و ۲ سال



گواهی ها

اعتبار از آبان ۱۴۰۰ تا اکنون آموزش برنامه نویسی با پایتون (پیشرفته)
مکتب خونه

اعتبار از آبان ۱۴۰۰ تا اکنون آموزش یادگیری ماشین با پایتون
مکتب خونه

اعتبار از مهر ۱۴۰۰ تا اکنون 
مشاهده تصویر گواهی

آموزش عملی کار با گیت
Quera College

اعتبار از اسفند ۱۳۹۹ تا اکنون sql
مکتب خونه

اعتبار از مهر ۱۳۹۹ تا اکنون 
مشاهده تصویر گواهی

Front-) آموزش پروژه محور طراحی وب
(End

Quera College

اعتبار از آبان ۱۳۹۸ تا اکنون متخصص جاوا اسکیریپت
سون لرن

اعتبار از شهریور ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۰ آموزش پایتون مقدماتی
مکتب خونه

اعتبار از تیر ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۰ excel دوره
مکتب خونه

اعتبار از خرداد ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۰ oracle دوره
آکادمی برنامه نویسان

اعتبار از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ qlick veiw دوره
آکادمی برنامه نویسان

Algorithmic Thinking

آموزش عملی کار با گیت متفاوت ترین دوره ی گیت با تمرین های عملی و برگرفته از صنعت

Front-end  Ajax  CSS  jQuery  HTML  JavaScript

jQuery, JavaScript, صفر تا صد مفاهیم (Front-End) آموزش پروژه محور طراحی وب

Ajax و Bootstrap, CSS , HTML

ثبت نام در دوره متخصص شون لرن برای مهرات بیشتر 

البته سرچ و استفاده از منابع خارجی هم موجود می باشد

https://maktabkhooneh.org/
https://maktabkhooneh.org/
https://quera.org/media/public/certificate/39a846476db64e958504e7a89bcf9596.png
https://quera.ir/certificate/bzDpAajY/
https://maktabkhooneh.org/
https://quera.org/media/public/certificate/247f29d6a2f749afb1678bbc10a6a1a8.png
https://quera.org/certificate/KakICLHa/
http://7leran.com/
https://maktabkhooneh.org/
https://maktabkhooneh.org/
https://barnamenevisan.info/
https://barnamenevisan.info/


مهارت های نرم

پشتکار
خودآگاهی

انتقادپذیری
روابط عمومی
شنونده خوب

خالقیت و ایده پردازی
شوخ طبعی

برنامه ریزی استراتژیک
حل تعارض

مهارت در ارائه

زبان

فارسی
انگلیسی

نمرات مهم

۱۹
طراحی وب

کارشناسی مهندس نرم افزار، دانشگاه آزاد اسالمی شهر قدس

۱۸
برنامه نویسی پیشرفته

کارشناسی مهندس نرم افزار، دانشگاه آزاد اسالمی شهر قدس

۱۷
پایگاه داده

کارشناسی مهندس نرم افزار، دانشگاه آزاد اسالمی شهر قدس

پروژه های متن باز

خرداد ۱۳۹۹ تا مهر ۱۳۹۹ پروژه فروشگاه اینترنتی

اردیبهشت ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۳۹۹ react-teach-store

React Context  Styled Components  React Hooks  Boots trap 4  React

React JSX

این پروژه صرفٌا جهت تست مهارت های شخصی بوده

React Redux  React

https://github.com/NimaShams/resort
https://github.com/NimaShams/react-teach-store


سایر پروژه ها

مرداد ۱۳۹۷ sassanmokhtarzadeh

فروردین ۱۴۰۰ خوشه چین

آبان ۱۳۹۹ خوشه بندی مشتریان خرد

فروردین ۱۴۰۱ زومه وب سایت شخصی و ر

دی ۱۳۹۹

همه ما متمایز هستیم. اطالعات ژنتیکی کلید بررسی و کشف این
تفاوت هاست.

CSS3  HTML5  jQuery  HTML

Photoshop  WordPress

ارائه دهنده خدمات مشاوره، آموزش، تحقیقات بازار 

، موسسات و سازمانها  پذیرنده پروژه های شرکتها

آماده مشارکت و همکاری جهت انجام پروژه های مشترک

Servers ide JavaScript  MySQL  HTML  PHP  JavaScript

وب سایت شخصی و زرومه

https://sassanmokhtarzadeh.ir/
http://khoushehcheen.ir/
https://www.tejaratbank.ir/
http://feyzshams.ir/
http://mygene.ir/

