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 تحصیلی سوابق
 31/04/81 فارغ التحصیل –کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج کارشناسی 

 ای حرفه سوابق
 پایان شروع شهر نام موسسه/شرکت مسئولیت

 09/81 04/78 کریمخان ،تهران شرکت رایانه شهر مدیر بخش فنی
 سیسکو شبکه محصوالت دی و سی ال یو، پی سی ، مادربرد، هارددیسک از اعم افزاری سخت برندهای مختلف محصوالت عرضه فعالیتهای کلیه

 09/85 10/81 ولیعصر، تهران شرکت رها سیستم مدیر بخش فنی
 با همکاری تیم مهندسی سیسکو wirelessو  Lanو  wanاجرای سیستمهای شبکه  طراحی و

 تاکنون 01/86 ستارخان، تهران ارتباط سبز مدیر
، تهیه و تولید نرم افزارهای مبتنی بر   WORDPRESS,JOOMLA,ASP .NET,HTML,PHP وبسایت طراحی و ، شبکه اینترنت حضوری خدمات

 NET ,VISUAL C++,DELPHI.و برنامه های مبتنی بر  SQL SERVERبانک اطالعاتی 

 01/84 01/82 ترمینال جنوب-تهران شرکت مسافربری سواری آرش برنامه نویس
 و توشه و قبض انبار و محاسبات کمیسیون و ... GPRSطراحی و تولید سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری اعم از صدور صورت وضعیت مسافری،بیمه مسافر،

 مهارتها

 XHTML,MYSQL,MSSQL,PHP,ASP.NET,C#,AJAX,JAVASCRIPT,CSS,JQUERY های زبان به کامل تسلط

 MVC,ENTITY FRAMEWORK,SILVERLIGHT,WPF,WCF LINQ   :جدید های تکنولوژی به کامل تسلط

 AjaxControlToolkit , Ext.Net, ComponentArt های کامپوننت به تسلط
 Stimulsoft Repost ، Crystal Report :مانند گیر گزارش های افزار نرم به تسلط
 وب تحت دینامیک کامالً )چارت( گزارشات تولید برای HighChart Scripts به کامل تسلط
 Java ، Vb.Net ، Delphi ، C++ ، Pascal ، ActionScript نویسی برنامه های زبان به کامل تسلط
 AVR میکروکنترلرهای نویسی برنامه به کامل تسلط
 Multimedia Builder , SwishMax :مانند مدیا مالتی های افزار نرم به کامل تسلط
  گرافیکی های افزار نرم به کامل تسلط
 نگاری پنهان و رمزنگاری های روش به کامل تسلط

 رفع عیوب نرم افزاری و سخت افزاری
 انجام پروژه های نرم افزاری 

 تهیه و تولید نرم افزارهای خاص

 


