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 یبسمه تعال

 یمشخصات فرد
 ردبروج محل تولد امیر گودرزی نام

 معاف نظام وظیفه 1361 تاریخ تولد

 متاهل وضعیت تاهل 1 تعداد فرزندان

 یلیسوابق تحص

کشور/شهرمحل 
 لیتحص

نام واحد 
 یآموزش

مدت 
 لیتحص

 

 
 شیگرا

 

رشته 
 یلیتحص

 یلیمقطع تحص

 از تا
 پلمید ینظر  یاضیر 74 78 بحرالعلوم ران/بروجردیا

 سانسیل وتریکامپ نرم افزار 80 84 یآزاد اسالم ران/ اراکیا
 یسوابق حرفه ا

 (بوده اند -پروژه ای یا پاره وقت–برخی از فعالیتها به صورت همزمان * توجه)*

 سمت ف محولهیوظا
 یمدت همکار 

مجموع  / شهر نام شرکت
زمان 
، یهمکار 

 به ماه
 سال

ندوز یفزار تحت وو ساخت نرم ا یطراح
 یوتر یکامپ یستم عامل هایفروش س

 #Cبر  یمبتن

تحلیلگر و 
 برنامه نویس

 س )بروجرد(یدات 84 3

ت یریت مدیو ساخت وب سا یطراح
بر  یمبتن کارخانجات استان لرستان

ASP.net 

لگر و یتحل
 سیبرنامه نو

 محدث )بروجرد( 85 4

 یبرشها ینه ساز یساخت نرم افزار به
 #Cو  بر اتوکد یتنبم CNC ینهایماش

لگر و یتحل
 سیبرنامه نو

 س )اراک(یار 83 6

 یت آبفایمشارکت در ساخت وب سا
 ASP.netبر  یاراک مبتن

 بهساد )اراک( 82 6 سیبرنامه نو
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ام یو ساخت نرم افزار ارسال پ یطراح
کوتاه به سفارش شرکت نفت سپاهان 

 ORACLEو  #Cبر  یاصفهان مبتن

تحلیلگر و 
 سبرنامه نوی

 رسا 85 12

 SQLگاه داده یپا 2700از  یبانیپشت
Server ع اطالعات آنها در یو تجم

ORACLE  یمه اجتماعیصندوق بدر 
 ریان و عشاییروستا

تحلیلگر و 
 برنامه نویس

 کروافزار قشمیم 86 18

ل بر یو ساخت سامانه ارسال فا یطراح
بستر بلوتوث به سفارش سپاه 

 فیرر نظر دانشگاه شیپاسداران و ز
 #Cبر  یمبتن

ر بخش یمد
wireless 

6 87 
فناوران گسترش 

 سالمت

 اوراکل های گاه داده یت پایریمد
 پروژه سوختدر 

 یایستم عامل ساتنا و پاین سیادم 
 بانک رفاه

 در بانک  یمجاز  ینهاین ماشیادم
 ملت

 یسرورها یبانیپشت IBM انیدر تب 

 کارشناس
 ستمیس

96 87 
 رانیا یپرداز  داده
(ex. IBM) 

ت یو ساخت وب سا یطراح
fanyab.com  بر  یمبتنASP.net 

 87 36 مشاور
ده یاب ایفن

 انیپارس
ه یت ارایو ساخت وب سا یطراح

بر  یمبتن یمه ایدهنده خدمات ب
ASP.net 

 انه مبتکرین راینو 88 6 لگریتحل

 airi.irت یو ساخت وب سا یطراح
 بر دروپال یمبتن

 90 12 مشاور
ع یه صنایاتحاد

 رانیفت اایباز
 ارتباطات پاسارگاد 89 12 مدیر پروژه طراحی و ساخت نرم افزار اکسیر

نگ در یسرور هاست ینصب و راه انداز 
 WHMCS & Direct – آلمان

Admin- 
Sys admin 6 93 

 ییرسانه طال
 انیپارس
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ت یت وب سایری، ساخت و مدیطراح
AsnafCharity.ir بر دروپال یمبتن 

 93 24 ر پروژهیمد
ه یریه خیداتحا

 اصناف کشور
  تحلیل، طراحی و ساخت نرم افزار

فروشگاهی دیبا برای ترازوهای 
 Sqlو  #C، مبتنی بر دیبال

Server 
  ،فروشگاه اجرا شده در هایپراستار

 هفت، هایپرمی و ...

تحلیلگر و 
 برنامه نویس

 دیبا الکترونیک صبا 95 3

به  iTreeطراحی و ساخت برنامه 
 #Cان، مبتنی بر سفارش شهرداری تهر

 Sql Serverو 

تحلیلگر و 
 برنامه نویس

 آریا پژوان 95 6

 تحلیل پروژه مادرید )مالکیت صنعتی
و نرم  UML( با متدلوژی در قوه قضائیه 

 Rational Rose ،Visualافزارهای 
Paradigm ، مبتنی برC#  و
Silverlight. 

 TFSپیاده سازی بر بستر 

تحلیلگر و 
ادمین پایگاه 

 داده
 ویژن 95 8

 پونیشا 96 - فریلنسر 
بهینه سازی سایت توت فرنگی برای 

 موتورهای جستجو
 صدرا 96 - مدیر سئو

مشاوره، طراحی، ساخت، بهینه سازی 
تال دیجی برای موتورهای جستجو،

مدیریت محتوا و شبکه  مارکیتینگ،
 های اجتماعی

مشاور سئو و 
طراحی وب 

 سایت
 آبتینگروه  96 -

مشاوره، طراحی، ساخت، بهینه سازی 
تال دیجی برای موتورهای جستجو،

مدیریت محتوا و شبکه  مارکیتینگ،
 های اجتماعی

مشاور سئو و 
طراحی وب 

 سایت

 ایران رادگروه  96 -

برای  ایک ایرانهبهینه سازی سایت   ویژنهایک  96 - مشاور سئو
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 موتورهای جستجو

 وتریآموزش کامپ یدوره ها

 طحس نام دوره
 محل

 موزشآ
 خیتار

Oracle DataBase 10g: Administration 
Workshop 1 

Professional Orasle  Dec 2007 

Oracle DataBase 10g: Introduction to 
oracle & PL/SQL, Workshop 1 

Professional DPI. Co. Mar 2009 

Hp Server Technology + Blade Server 
Course 

Professional DPI. Co. Aug 2009 

Hp System Insight Manager Course Professional DPI. Co. Oct 2009 
Introduction to SAN + EVA Professional DPI. Co. Dec 2009 
Introduction to HP Openview Data 
protector 

Professional DPI. Co. Feb 2010 

Oracle DataBase 11g: Administration Professional Dubai Sep 2011 
Oracle DataBase 11g: RAC Professional Dubai Oct 2011 
Oracle DataBase 11g: Data Guard Professional Dubai Dec 2011 

 دوره های آموزشی برگزارکننده به عنوان مدرس

 نام دوره
محل 
 آموزش

 تاریخ

AutoCad 2000 Arak 1382 
Programming with C# Arak 1383 
Oracle DataBase 10g Borujerd 1383 
SqlServer 2000 Burojerd 1384 
Programming with C# Tehran 1385 
SqlServer 2005 Tehran 1386 
Programming with C# And SqlServer 2008 Tehran 1387 
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Programming with Asp.Net And SqlServer 2008 Tehran 1388 
Programming with C# And SqlServer 2008 Tehran 1390 
Drupal Training and Workshop Tehran 1391 
WordPress Training and Workshop Tehran 1392 

 و توانمندی ها هامهارت 
 نام برنامه / مهارت

Oracle, DB2, SQLServer 
C#, ASP.NET, ADO.NET, PHP 
Drupal, Wordpress, Joomla 

GSM Programming 
Multi layers programming 
Bluetooth Programming 

Socket programming 
Scale Programming 

ORM (Entity Framework, NHibernate) 
Visual Paradigm 

Rational Rose, UML, RUP 
TFS 

Windows, Linux (Ubuntu, Suse, Redhat), 
OS/400 

Cpanel, Direct Admin 
Office 

Xamarin 
ESXi, VSphere, VMWare 

SEM, SEO 
Social Network for SEO 

Digital Marketing and Internet Marketing 
Social Network Marketing 
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Google Analytics, Piwik 
Google Adwords 

Content Marketing 
Business Model Canvas 

Alexa Ranking 
Agile (like Scrum) 

Telegram Programming (bot, wp plugin, …) 

 ست مقاالت ترجمه شدهیل
 خیتار منبع نام مقاله

Overview on IBM System x3950 M2 IBM.com July 2010 

Introduction to system x IBM.com Mar 2010 
IBMs System x eX5 servers attack customers’ 
most challenging IT issues 

IBM.com June 2010 

 MS Sql Server یگاه داده هایسه پایمقا
(2000,2005,2008,2012) 

 Aug 2011 فیتال

 2014 فیتال  Blog.iSunny.irمقاالت منتشر شده در 

   تجارب حرفه ای
 (یرانا یسال تجربه در شرکت داده پرداز  9) HPو  IBM یسرورها یهبا کل ییآشنا .1
کوتاه سپاهان  یامپ یر،اکس یدر پروژه ها یریتسال تجربه مد 7پروژه ) یریتمد .2

 (یبالد ید،، مادرiTreeاصفهان، 
 یر،، اکسiTree ید،مادر یسال تجربه در پروژه ها 9داده ) گاهیو طراح پا یلگرتحل .3

 (یبالکوتاه سپاهان اصفهان، د یامپ یر،و عشا ییانروستا یاجتماع یمهصندوق ب

http://blog.isunny.ir/
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سال تجربه در وب  5با   ASP.Netو دروپال، وردپرسبا  یتو ساخت وب سا یطراح .4
 :یتهایسا

 SunnyTelegram.com 
 TootFarangi.org 
 Rad-Iran.com 
 iSunny.ir 
 Barso.ir 
 Khag.ir 
 DpiTrainingCenter.ir 
 iNail.ir  

 یامپ یر،اکس یسال تجربه در پروژه ها 12) یندوزتحت و یو ساخت نرم افزارها یطراح .5
 و ییانروستا یاجتماع یمهکوتاه سپاهان اصفهان، نرم افزار صندوق ب یام، پiTree ی،کوتاه سان

 (یبالد یر،عشا
داده  سال تجربه در شرکت ESXi, VSphere, VMWare (3: یساز  یبا مجاز  ییآشنا .6

 (یرانا یپرداز 
 یتهای:سال تجربه در وب سا 5یت. سا یساز  ینهسئو و به یشافزا .7

 SunnyTelegram.com  
 Hikiran.com 
 Rad-Iran.com 
 TootFarangi.org 
 iSunny.ir 
 Barso.ir  
 Khag.ir 

 :یعامل ها یستمبر س یکامل و تسلط کاف ییآشنا .8
 Linux (Redhat, Ubuntu, Suse, Mint, CentOS) 
 OS/400 
 Windows (xp, 7, 2000, 2003, 2008, 2012) 

 یکند،حضور در استارتاپ و ی با استارت آپ ها )از صفر تا صد(، با سابقه ییآشنا .9
 همفکر یاستارت آپ گراند، جلسات هفتگ

SunnyTelegram.com
http://tootfarangi.org/
rad-iran.com
iSunny.ir
Barso.ir
Khag.ir
DpiTrainingCenter.ir
iNail.ir
file:///E:/download/Documents/CV/SunnyTelegram.com
Hikiran.com
file:///E:/download/Documents/CV/rad-iran.com
http://tootfarangi.org/
iSunny.ir
Barso.ir
Khag.ir


Curriculum Vitae of Amir Goodarzi 

Page 8 of 8                                                                                                      0912-940-7279 

 اطالعات تماس
 ن: ینکدایلinkedinL 
 ت: یوب ساiSunny.ir  
 09129407279: و تلگرام تلفن تماس 
 یکیصندوق الکترون :Goodarzi.Amir@gmail.com 
 :ساعت(، دورکاری 8پروژه ای، پاره وقت )هفته ای  صرفا به صورت نحوه همکاری 

 
 

 یر گودرز یام
 1396 بهشتاردی 

https://ir.linkedin.com/in/amirgoodarzi
http://isunny.ir/
mailto:Goodarzi.Amir@gmail.com

