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- مطالعه و کتابخوانی، تجربه چیزهای جدید و یادگیری 
ش و آمادگی جسمانی، موسیقی  - فیلم و سریال، ورز

ش مصنوعی و رباتیک، علوم شناختی و علوم انسانی  - هو
- روانشناسی، مهارت های نرم و توسعه فردی 

- فعالیت در استارتاپ، کسب و کار های اینترنتی و آموزشی 

عالیق

سوابق کاریمهارت ها

تحصیالت
کارشناسی

مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشکده فنی شهید شمسی پور تهران

۱۳۹۷/۱۱ / تاکنون 

کاردانی
مهندسی تکنولوژی نرم افزار

دانشکده فنی امام صادق (ع) بابل

۱۳۹۷/۰۴ / ۱۳۹۵/۰۶

دوره های بلند مدت
- مدرسه استادی ۴ / مجموعه بیشتر از یک نفر  

ص اندروید ۴ / موسسه سون لرن  - متخص
۹ ماه 

۶ ماه 

س و مشاور  مدر
آموزشگاه کامپیوتر شریف یک موسسه زیر نظر سازمان 
فنی و حرفه ای با بیست سال سابقه فعالیت است.  
س دوره های آموزشی فتوشاپ و کارگاه های  س دوره های آموزشی فتوشاپ و کارگاه های تدری تدری
آموزشی: سه دوره کارگاه رایگان فتوشاپ، چهار دوره 

ش طراحی سایت با  جامع آموزشی فتوشاپ، کارگاه آموز
س، کارگاه های اموزشی توسعه فردی (اهمال کاری  وردپر

/ مدیریت زمان و عملکرد)  

برنامه نویسی اندروید (در حال یادگیری

 
طراحی گرافیک

- کدنویسی به زبان جاوا در محیط توسعه اندروید استودیو 
- کار با HttpClient هایی نظیر والی و رتروفیت 

- آشنا به مفاهیم شیء گرایی  
Room س و کتابخانه - ذخیره اطالعات در دیتابی

Picasso, Fresco :س - کار با کتابخانه های محبوب لود عک
- طراحی با الگوی متریال دیزاین 

Multi ThreadingMulti Threading و AsyncTask ش موازی و کار با - پرداز
MVP و MVVM آشنایی با معماری های توسعه نرم افزار نظیر -

Rxjava و Reactive Programming آشنایی با -
Gitlab و Github کار با سیستم های ورژن کنترل مانند -

- طراحی کارهای چاپی: تراکت، بروشور، کارت ویزیت، ماگ و 
س، جلد کتاب و ..  پیکسل، طرح لبا

 (Photo manipulation) ترکیب تصاویر -
- طراحی رابط کاربری (ui) اپلکیشن های اندرویدی (مقدماتی) 
- طراحی پوستر و بنر، طراحی و تولید محتوا برای شبکه های 

اجتمایی، طراحی لوگو 
- ادیت ویدیو و موشن گرافیک (مقدماتی) 

- طراحی با مداد - طراحی با مداد 

افتخارات
المپیاد علمی و عملی

- نفر اول سیزدهمین دوره مسابقات علمی عملی 
هنرستان های فنی و حرفه ای شهرستان بابل 

- نفر چهارم سیزدهمین دوره مسابقات علمی عملی 
هنرستان های فنی و حرفه ای استان مازندران 

۱۳۹۵/۰۱

کارهای داوطلبانه
استارتاپ ویکند

 منتور گرافیک در دومین استارتاپ ویکند
دانشگاه علوم پزشکی بابل در حوزه پزشکی

۱۳۹۷/۱۲

IEEE انجمن
عضو هیئت رئیسه شاخه دانشجویی انجمن 

IEEE دانشکده شمسی پور 

۱۳۹۸/۰۲ / تاکنون 

انجمن علمی 
- دبیر انجمن علمی کامپیوتر دانشکده امام صادق 
- عضو شورای انجمن علمی کامپیوتر شمسی پور 

۱۳۹۷/۰۶ / تاکنون 

آکادمی آی تی شریف

طراح گرافیک دیجیتال 
فعالیت بصورت پروژه ای با استارتاپ ها و موسسات و فعالیت بصورت پروژه ای با استارتاپ ها و موسسات و 
شرکت هایی قبیل: مجموعه بیشتر از یک، آموزشگاه 

شریف، شبکه موفقیت کارنیل، استارتاپ ویکند دانشگاه 
علوم پزشکی بابل، دانشکده شهید شمسی پور و امام 
صادق، دانشگاه تهران، وبسایت دانیستو، آف برن، 

تصویر آموز، بابل صدا، اپلیکیشن فوری رو و اصل ماجرا، 
اساتید و مدرسان و ... 

۱۳۹۴ / تاکنون فریلنسر

۱۳۹۶/۰۵ تا ۱۳۹۷/۱۱
(

مهدی درویشی
س اندروید طراح گرافیک / برنامه نوی

ش های زندگی من است چرا  یادگیری یکی از ارز
که معتقدم با یادگیری در قالب کار کردن میتوان 
تغییری ایجاد کرد و با تغییر میتوان دنیای بهتری 

ساخت. 

ایجاد تغییر در قالب بعضی از کارها میتوان فراتر ایجاد تغییر در قالب بعضی از کارها میتوان فراتر 
ش رود و تلفن های هوشمند که  از حد خود پی
امروزه به نقطه اوج خود نزدیک میشوند ابزار 
خوبی برای ساخت تغییر هاست و فکر میکنم 
س  ش برنامه نوی میتوانم بعنوان یک بازیگر در نق

ش خودم رو در این تغییر بازی کنم.  نق

شهریور نود و هشت 

۰۹۱۱۷۸۶۸۰۳۴

ایمیل
Mahdidrv78@gmail.com

وبسایت
Mahdidrv.ir

س شماره تما

تاریخ تولد:                  ۱۳۷۸/۰۵/۰۵
محل زندگی:             مازندران / تهران 

راه های ارتباطی 

اطالعات شخصی 


