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   یسوابق آموزش
  

 اتمام شروع محل تحصیل  ي تحصیلی رشته  مقطع

  1391  1387  دبیرستان البرز  ریاضی فیزیک  دیپلم و پیش دانشگاهی

  1395  1391  دانشگاه آزاد اسالمی  واحد تهران مرکزي  سخت افزار -مهندسی کامپیوتر   کارشناسی
  

  توانایی ها و مهارت ها
 

  توانایی ها:
  

 هاست، دامین مشاوره، شخصی سازي، به روز رسانی، وبسایت از ابتدا تا انتها (طراحی، پیاده سازي، مدیریت، پشتیبانی، راه اندازي( 
 برنامه نویسی نرم افزار  و اتوماسیون مشاغل 
  طراحی گرافیک 
 پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار 
 ،شبکه هاي کامپیوتري و توسعه ي پشتیبانی پیاده سازي 
  کار گروهی در شرکت نرم افزاري و موسسه ي زبانتجربه ي 
 رمس،مورد استفاده در موسسات کیش، ه ) سامانه ي یکپارچه ي مدیریت آموزشگاه ( نرم افزار سیما معماري آشنایی کامل با       

 نرم افزار تخصصی آموزش پشتیبانی فنی وتوانایی  -– ، سفیرانبیان سلیس، پاراکس
 

  افزاري : مهارت هاي تخصصی و نرم
  

 به زبان  برنامه نویسیC++ 
  برنامه نویسی به زبانC# 
 آندروید برنامه نویسی مقدماتی 
 استاتیک  طراحی وبHTML , CSS  
 و برنامه نویسی به زبان هاي طراحی وب داینامیک PHP, ASP.NET 
  پایگاه دادهMS SQL Server , MySQL  
 شخصی سازي سیستم هاي مدیریت محتوا 
 سازي و نگهداري بانک هاي اطالعاتی طراحی، پیاده 
 Adobe Photoshop  
 Adobe Premiere 
 SWiSH Max 

 Microsoft Office  
 ICDL 1 & 2 

  



  شغلیسوابغ 

 
 تاکنون ) 1391 بهمن(  شرکت مهندسی نرم افزار سیما وب 

 

 لمشاغ ونیاتوماس يرو بر پژوهش و قیتحق 

 ستمیس کی هب افزار نرم نیا لیتبد یسنج امکان و)  آموزشگاه تیریمد ي کپارچهی ي سامانه(  مایس افزار نرم در يبازنگر 

 ... .و يحسابدار مه،یبلیست  دستمزد، و حقوق ،یکتابفروش ثبت نام آنالین، رینظ یامکانات يدارا وب تحت

 فروشگاه. اتوماسیون کتابفروشی، بنگاه امالك و نرم افزار نیازسنجی 

  

 طراحی وب 

 www.SafiranOnline.ir   رانیسف زبان آموزشگاه  

 www.kish-tehransar.ir   سرتهران شعبه( شیک زبان موسسه(  

 www.sima-web.ir   وب مایس افزار نرم یمهندس شرکت  

 www.golmezerji.ir   یمزرج گل سپهدار یشخص تیوبسا  

 www.parax-ac.ir   دمشه -يمرکز دفتر( پاراکس زبان موسسه(  

 www.BayanSalis.ir   سیسل انیب زبان موسسه  

 www.hermes-ac.ir   ییهوا روین شعبه( هرمس زبان موسسه(  

 www.KishShiraz.com   رازیش شعبه( شیک زبان موسسه( 

 www.KishFasa.com   فسا شعبه( شیک زبان موسسه( 

 www.hermesian.ir   يمرکز دفتر( انیرانیا ناسیاسپ هرمس زبان آموزشگاه( 

 

 زبان آموزشگاه تیریمد افزار نرم یفن یبانیپشت 

 کارشناسان و کارکنان به زبان آموزشگاه تیریمد افزار نرم یتخصص آموزش  

 یابیباز ازین درصورت و( داده گاهیپا يا دوره يریگ بانیپشت( 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تاکنون 1392 ریت(  رانیسف زبان آموزشگاه ( 

 

 افزار سخت و افزار نرم یبانیپشت 

 تیوبسا یبانیپشت و تیریمد پیاده سازي، ،یطراح  

 و تابلو، پوستر، ،سربرگ تراکت، ،کارت ویزیت لبورد،یب( غاتیتبل و کیگراف یطراح(... 

 1392 اسفند تا 1392 ریت(  يحسابدار و  نام ثبت مسئول( 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 آموزشگاه زبان سفیران 

 موسسه زبان کیش (شعبه تهرانسر)

 موسسه زبان کیش (شعبه همدان)

 


