
 فراز لقائی 

 برنامه نویسی و توسعه نرم افزار حوزه 

 

      مدرس:   درباره 

 . توسعه نرم افزارو  برنامه نویسیدنیای عالقه مند به  یکمن لقائی هستم. سالم 

توسعه نرم افزارهای تحت ویندوز و  م ، شروع به کار در حوزه ا  سالگی به صورت پاره وقت و همزمان با دوره تحصیل 20از 

 .مه ا کردتوسعه وب سایت های سازمانی 

، روزهایی که به علت کم بودن تجربه ام ، عالوه بر انرژی که باید در انجام    نمی شوندروزهای سختی که هیچ وقت فراموش  

 م.کرد  ی آموزش و درک مطالب خرج میبراهم ، انرژی چندین برابری می گذاشتمکارهای محوله 

تمام دروس برنامه    ، سال بعدتوانستم  و    ود روز تجربه ام بیشتر از قبل بش  اما نتیجه روزهای سخت باعث شد تو این حوزه هر

 هام.  ی به راحتی پاس کنم و کمکی باشم برای باقی هم کالس انویسی در دانشگاه ر

درد  ه  بشدم که خود این حوزه هم برام کلی تجربه های جالب و    فریلنسری در کنار کار ثابت ، وارد حوزه    دانشگاه بعد از  

 بخور داشت.

  برای ساخت   VB.Netزبان    از   و با تکنولوژی دات نت شرکت مایکروسافت بود  برنامه نویسی  شروع حرفه ای من در حوزه  

تجربه   ای  حوزه نرم افزارهای دات نتدر  شدم و    #C  قدرتمند   وارد زبان برنامه نویسی  بتدریج  .کردم  استفاده می   پروژه ها

 ام رو افزایش دادم. 

 و شروع به یادگیری و ساخت نرم افزارهای شدم     عالقه مند  به حوزه برنامه نویسی موبایل  رفته رفتهسال های اخیر هم    در

 .کردم  Javaبا کمک زبان   یدیاندرو

روشی که شاید زمان    .کردمدانش خودم را در حوزه برنامه نویسی تکمیل  self-studyروش  کمک تمام این سال ها با   در

که  کافی بود  و فقط    یادگیری هر نکته ای روی پای خودم بایستم گرفت اما باعث شد برای    یادگیری از من بیشتری برای  

 بخواهم تا یادبگیرم.

نم برای تک  ابتوکه  و دوست دارم    کنم ه منظور تدریس همکاری  دارم که با موسسه درجه یک سماتک ب  ا این افتخار ر  من

 . دباش ی فراهم کنم که متفاوت از تمام تجربه های قبل در یادگیری برنامه نویسی   ای تجربه هامتک شاگرد

  ی حوزه ها  ن یو کارآمد تر  نی الب تراز ج   ی کی ورود به    یبرا  را   من  هام که تک تک شاگرد  در حوزه آموزش این استهدف ام  

خلق و    تجربه  یعنی   یکی از بهترین تجربه های این دنیا   طعم  همچنین دانند.  دوست و همراه خودشون باطالعات    یفناور 

 جدید را بچشند و از برنامه نویسی لذت ببرند. ساختن چیزهای 



 

   : آن   اخذ   سال   و   ای حرفه   و   تحصیلی   مدارک 

 مهندسی کامپیوتر )نرم افزار(:   –کاردانی  •

 )فنی پسران سمنان(                

 مهندسی کامپیوتر )نرم افزار(:  -کارشناسی   •

 سمنان( علمی کاربردی)                  

   : تدریس   سوابق 

 Net Fundamentals.دوره  •

 Programming in C# - Windows Formsدوره  •

 Java Fundamentals for Android Developmentدوره  •

   : اجرایی   سوابق  •

 آتلیه و عکاسی و ...(  –)فروشگاه    نرم افزارهای مالی و حسابداری برای اصناف مختلف •

 اطالعات  یفناور  وبیو اعالم ع  یا انهی سامانه جامع اطالعات را •

 اداره مالیات سنونی  11  حساب  صورت صدور افزار نرم •

 کارکنان و بازنشستگان   درمانی ینسخه ها  ت یریافزار مد نرم •

 سامانه تحت وب سمام )سامانه مدیریت اطالعات شرکت متانیر( •

 اپلیکیشن اندرویدی آیلتس تیم  •


