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 تحصیالت
 پیام نور مرکز شیراز –کارشناس مهندسی فناوری اطالعات 

 کار و کسب ارتقا جهت( سئو) جستجو موتورهای سازی بهینه مدت کوتاه در موثر راهکارهای بررسی عنوان پروژه:

 وردپرسی های سایت وب در الکترونیکی
 

 پیام نور تهران غرب –الکترونیک( ارشد مدیریت فناوری اطالعات )گرایش کسب و کار  کارشناس
 (در دست چاپ) "از ایده تا کسب و کار"الیف کتاب ت عنوان پروژه:

 
 

 دوره های گذرانده شده
  موسسه دیباگران  -دوره کامل مکالمه زبان انگلیسی 

  مرکز  –دوره تعمیر رایانه شخصیIT  فنی و حرفه ای 

  مرکز  -دوره طراحی نرم افزار اندرویدIT  فنی و حرفه ای 

  دورهNetwork + - شهرداری شیراز 

 دوره انشجو دMCSE -  یرازشمدیریت صنعتی موسسه 

  خصوصی –دوره کامل فتوشاپ 

 گارگاه آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) –  موسسه کیفیت آفرینان سپاهان 

  موسسه کیفیت آفرینان سپاهان  -دوره آموزشی رویکرد حل مساله 

  موسسه کیفیت آفرینان سپاهان -سمینار آموزشی مدیریت و مهندسی ارزش 

  سه کیفیت آفرینان سپاهانموس -گارگاه آموزشی اصول کالیبراسیون و تجهیزات آزمایشگاهی 

  موسسه کیفیت آفرینان سپاهان -دوره آموزشی آزمایشگاه افزودنی های خوراکی 
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 خصوصیات فردی

 و کامال جستجوگر یادگیری در مستعد ، کوش سخت ، منطقی ، اعتماد قابل ، منظمزمان، مدیریت 

 

 مهارت های اجتماعی

، توان باال در انتقال مطالب، قدرت جذب و مدیریت آن توان باال در انجام کار گروهی، قدرت ایجاد تیم کاری

 ، توانایی تحقیق میدانی و قدرت چانه زنیمخاطب

 

 ی تخصصیمهارت ها

 و مدیریت  طراحی،  بهینه سازی، ارتقاء و پشتیبانی وب سایتWHM, CPanel , DirectAdmin 

  بکه های اجتماعیشو  هامشاوره مارکتینگ و ایجاد پلن های درآمد زا در زمینه انواع وب سایت 

  ارتباط با مشتریمدیریت CRM 

  ایجاد و مدیریت فرآیندهای سازمانی تحت نرم افزار اتوماسیون اداری زوبین و باز مهندسی

 فرآیندهای کسب و کار

 اندرویدهای طراحی نرم افزار 

 نصب، راه اندازی و انتقال تصاویر انواع دوربین های مداربسته 

 نصب و راه اندازی سیستم های وایرلس 

 ،و  دامین تحت ویندوز سرور بندی، پشتیبانی و عیب یابی شبکه های کامپیوتریپیکره  ایجاد

 vsphere مجازی سازی

  اندازی فکس سرور و آنتی ویروس سرورراه 

 و، ماشین های اداری عیب یابی و تعمیرات سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر pm های دوره ای 

 آموزش کامپیوتر مبتدی و پیشرفته 

  فتوشاپطراحی پوستر،  بنر، لوگو و طرح های گرافیکی بوسیله 

  کاربری عمومی رایانه و کار با مجموعه نرم افزارهایOffice  
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 سوابق شغلیگزیده ای از 

 مدیرعامل شرکت ایده آل رایانه نسل برتر ایرانیان 

  مدیرIT کارت اعتبار فارس فنی و مهندسی شرکت 

 مدیر فنی شرکت نوین ارتباطات پارس رایان مهر 

  کارشناسIT آفرینان سپاهانموسسه کیفیت  و فروش 

 آزمایشگاه کالیبراسیون کیفیت آفرینان پویا آزمایشگاه کالیبراسیون کارشناس 

  مدرس رایانه  -همکاری با کانون جوانان شلمچه 

 

 برگزاری دوره های آموزشی خصوصی 

Adobe Photoshop – مبتدی ، پیشرفته ، حرفه ای 

 دوره تخصصی روتوش با فتوشاپ

 دانشگاه پیام نور  واحد خرامهگارگاه دو روزه روتوش ـ 

 گارگاه دو روزه روتوش ـ دانشگاه پیام نور  واحد  شیراز

Microsoft Office 2007-2010-2013-2016 - مبتدی ، پیشرفته 

 دانشجویان کارشناسی پیام نور -  Pascalبرنامه نویسی به زبان 

 مبتدی ، پیشرفته -  Internetکاربری 

 مبتدی ، پیشرفته -کاربری کامپیوتر 

 مبتدی ، پیشرفته - PCاسمبلی و تعمیرات کامپیوتر شخصی 

 

 .و سوابق شغلی قابل ارائه است دوره های گذرانده شده ،ی**در صورت نیاز مدارک تاییده تحصیل


