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شرح کوتاهی از اینجانب
· حدود  45سال هست در اینترنت درحال فعالیت و کسب درآمد هستم و در همین حال به صورت تجربی و با کمک اینترنت و
تمرین موارد زیادی یاد گرفتم ,اما بدلیل نیاز بودن به دانش تخصصی تر از سال  01شروع به یادگیری دوره های مورد عالقه ام
شدم.

تحصیالت
مقطع های تحصیلی
· هنرستان شهدای لواسان ]رایانه گرایش تصویر سازی[
· دانشگاه جامع علمی و کاربردی شهرداری تهران ] :فناوری اطالعات گرایش شبکه[
دوره گذرانده شده
· برنامه نویسی C++
· تست نفوذ
· دوربین مدار بسته
· MCITP
· Netwrok +
· Cisco

چه کار های میکنم؟
گرافیک
· به نرم افزار فتوشاپ تجربه کاری زیاد و خوبی دارم به بقیه نرم افزار ها مانند کورل و فری هند در حد آشنایی فقط اما فتوشاپ
مسلط هستم همین طور با دیگر نرم افزارهای از خانواده  Adobeهم آشنایی دارم.
طراحی گرافیک وب (قالب وب سایت,بنر های تبلیغاتی,اسالیدر و )...گرافیک (لوگو,کاور,کارت ویزیت و)...

طراحی سایت
· به کد نویسی های مختلف ( ) HTML,CSS,PHPآشنایی باالی داریم,نمونه کار کدنویسی سایت با وردپرس و  HTMLهم در
ادامه گذاشتم
· همین طور سایت با موضوعی که الزم باشه میتوانم به ر احتی راه اندازی و شخصی سازی کنم ,یا این طور بهتر هست بگویم که
کافیه شما بگید چه وب سایت با چه امکاناتی الزم دارم در کمترین زمان ممکن راه اندازی میکنم.
· البته نکته هم بگم که باتوجه به بازار کنونی,زیاد پروژه اختصاصی نگرفتم و بیشتر پروژه هم به صورت راه اندازی سایت(استفاده از
قالب های آماده اما شخصی سازی , %455بوده)
مدیریت محتوا
· به وردپرس تسلط کامل دارم و مواردی مانند جومال,دروپال و نیوک هم تا حدود زیادی تسلط دارم .میتوانم مدیریت ,تنظیمات و
شخصی سازی هارا انجام بدم و کانفیگ های امنیتی و بهیه سازی و...
تولید محتوا
· برای وب سایت یا شبکه های اجتماعی میتوانم محتوا از هر نظر(گرافیک و متنی) آماده کنم با اصول نگراش و سئو همین طور
مدیریت آنها آشنایی دارم

پشتیبانی
· از وب سایت شما میتوانم پشتیبانی کنم هم از نظر مدیریت محتوا و مطالب ,هم از نظر پشتیبانی فنی مانند شخصی
سازی,بهینه سازی و باقی مورد

پشتیبانی(تکنسین)
· باتوجه به سابقه کاری و فعالیتی که داشتم همین طور رشته تحصیلی ام توانایی انجام امور پشتیبانی در شرکت های مختلفی
دارم ,مواردی مانند:
· رایانه( نرم افزار و سخت افزار)
· شبکه() Active,Pasive
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سابقه فعالیت
ب اران سیستم
· به عنوان همکار در یک شرکت کامپیوتری از تاریخ اردیبهشت  05الی خرداد  04مشغول به کار بودم .
ونوس سیستم
· به عنوان همکار در فروشگاه همین طور خدمات طراحی و اینترنتی از تاریخ مرداد  04الی شهریور  06مشغول به کار بودم.
احیاگران رفاه فالح
· به عنوان مدیر پروژه واحد فناوری ,تبلیغات و طراحی از سال آذر سال  78الی اسفند  70به صورت نیمه/تمام وقت و همین طور
از سال  06الی  01ب ه صورت غی ر حضوری(پروژه ای) مشغول به فعالیت بودم.

اطالعات شخصی
متولد  | 81 /45 /8 :متولد :شمیرانات/لواسان | مذهب :اسالم | ملیت :ایرانی

مشاهده برخی نمونه کار ها
ورود به وب سایت
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چند خط درباره خودم
 همان طور که در باال گفتم بدلیل اینکه درحال حاظر کسانی که مانند اینجانب در منزل به صورت پروژه ای فعالیت
میکنند ,بازار کار پروژه های اختصا صی کمتر هست نسبت به شرکت ها ,بیشتر پروژه های که داشتم (کدنویسی) بخصوص
در این  9ساله اخیر شخصی سازی بوده اما  %05از سایت را تغییر دادم و کامال بر اساس نیاز مشتری ویرایش ش ده ,چند
نمونه کار هم که برای خودم بود در کارام موجود هست.
 به نوعی از نظر کدنویسی برای کسانی که خروجی محصول(پروژه) ب رایشان اهمیت داره بسیار توانمند هستم اما در صورتی
که نیاز باشه کدنویسی اختصاصی انجام دهم ترجیح میدهم ( ) HTML,CSSکار کنم.
 عالقه بیشتر اینجانب به کار گرافیکی هست چرا که از ابتدا با کار گرافیکی شروع به ک ار کردم و براساس نیاز های بازار کارم
به سمت کدنویسی ,مدیری ت سایت و سرور هم آمدم.
 از نظر مسیر کاری هم برام مشکلی نیست چرا که دانشگاه اینجانب و کالس های که میرفتم هم در تهران بوده ,دارای
وسیله نقلیه هم هستم.
 به کار گروهی عالقه زیادی دارم یکی از دالیلی که به سمت شغل کارمندی عالقه دارم وجود نظم  ,کار گروهی هست
 به درس و پیشرفت عالق ه زیادی دارم معموال وقت های خالی که دارم یا کالس های مختلفی شرکت میکنم یا برگزار
میکنم.
 دانشگاه مقطع باالتر را به صورت غیرح ضوری قص د دارم بخوانم
 در حال حاظر مشغول به کار در جایی نیستم و به صورت پروژه های کا ر میگرم و بر روی وب سایت های خودم کار میکنم
همین طور هفته یک الی دو بار کالس های آموزشی برگزار میکنم.
 اهدافم از استخدام داشتن کاری مناسب و همین طور تشکیل زندگی میباشد.
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