خوزستان ،بهبهان
خیابان شهیدان نیکپور ،شرکت دیبا
+98 916 673 2305 | http:// movasaqpoor.com
Hamed.Movasaqpoor@Gmail.com

حامد موثق پور
حدوداً از  8سال گذشته در فضای مجازی به عنوان توسعه دهنده وب فعالیت مداوم داشته ام .مدتی به وبالگ نویسی و

معرفی

فعالیت در تاالرهای گفتگوی در حوزه توسعه وب فعالیت داشتم .سال های اخیر در کنار مدیریت شرکت فنی مهندسی دیبا
(مهندسی برق)  ،وبالگ نویسی و آزادکاری در حوزه طراحی وب را نیز به دلیل عالقه فراوان ادامه داده ام.
به پژوهش و یادگیری عالقه بسیار زیادی دارم و طی  3سال گذشته در حوزه تجارت الکترونیک به مطالعه و پژوهش پرداخته
ام ،آموزش ها ،مقاالت و رویدادهای این حوزه را بصورت جدی دنبال می کنم.

متولد  2321/26/62 :شهرستان بهبهان

مشخصات

وضعیت تاهل  :مجرد
وضعیت نظام وظیفه  :پایان خدمت

طراحی وب سایت و اپلیکیشن موبایل
طراحی گرافیک وب سایت
کدنویسی HTML , CSS , JavaScript
طراحی و توسعه قالب و پالگین وردپرس
برنامه نویسی سمت سرور PHP
تجارت الکترونیک
تولید محتوا
بازاریابی الکترونیک
بهینه سازی برای موتورهای جستجو SEO
پژوهش ،نویسندگی و ترجمه (التین)

مهارت های
حرفه ایی

زبان انگلیسی ()Listening , Reading
گرافیک دو بعدی ()Photoshop , illustrator

مهارت های
عمومی

آفیس ()Word, PowerPoint , Excel
آزادکار ،طراحی وب

سابقه کاری

 2381تاکنون
مدیرفنی-نویسنده ،مجله فناوری اطالعات  ،ITPORTایران
 2331تاکنون
مدیرعامل ،شرکت دیبا ،بهبهان ،خوزستان
 2332تاکنون
برنامه نویس سمت سرور ،گروه دیباسافت/اپلیکیشن بهیاب ،بهبهان ،خوزستان
 2333/21تا 2331/11
برنامه نویس سمت سرور-گرافیست ،گروه دیباسافت/اپلیکیشن رخداد ،بهبهان ،خوزستان
 2331/11تاکنون
مهندسی برق ،کارشناسی ،دانشگاه چابهار0931-0931 ،

تحصیالت

گرایش الکترونیک

گواهی نامه شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت کیفیت

تقدیرنامه

دانشگاه چابهار2382 ،

گواهینامه

لوح تقدیر جشنواره وب ایران
جشنواره وب ایران2332 ،
تندیس لوح تقدیر کارآفرین نمونه شهرستان بهبهان
سازمان فنی حرفه ایی2331 ،
گواهی مربی کارگاه آموزشی کسب و کار آنالین
مرکز کارآفرینی منطقه آزاد چابهار2331 ،
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مجله فناوری اطالعات آی تی پورت

نمونه کار

http://itport.ir
وبسایت خبری بهبهانما
http://behbahanema.ir
تندیس لوح تقدیر کارآفرین نمونه شهرستان بهبهان
سازمان فنی حرفه ایی2331 ،
گواهی مربی کارگاه آموزشی کسب و کار آنالین
مرکز کارآفرینی منطقه آزاد چابهار ،آبان 2331
گواهی مربی کارگاه آموزشی راه اندازی فروشگاه اینترنتی
مرکز کارآفرینی منطقه آزاد چابهار ،بهمن 2331
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