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 اطالعات تحصیلی
مدرک فارغ 

 گرایش رشته تحصیلی نام دانشگاه نوع دانشگاه التحصیلی

 دولتی  کارشناسی 
 –دانشگاه بیرجند 

دانشکده فنی 

 مهندسی
 نرم افزار مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

 بیرجند شهر -خراسان جنوبی استان : محل سکونت 

 هامهارت

 طراحی وبسایت
FrontEnd 

 طراحی وبسایت

BackEnd 

Wordpress 
 طراحی قالب/افزونه

طراحی اتوماسیون 

تحت شبکه 
sharepoint 

TMG – Kerio 

تخصص در زمینه 

 تجارت الکترونیک

     

 Help Desk کامپیوترتعمیرات  مونتاژ کامپیوتر
ویراستاری و فن 

 بیان

تعمیر موبایل های 

 هوشمند

     

 ICDLمهارتهای 
تجربه مدیریت 

 سازمانی

Adobe 
Photoshop 

Adobe After 
Effects 

LINUX 

     



 هاسوابق تحصیلی ,افتخارات و کنفرانس 
  ساعته در  1کنفرانس واحد( در مقطع کارشناسی یک  3) و هوش مصنوعی سیستمهای خبره مبحثمن در

)با تمرکز بر خطرات پیشرفت بدون کنترل آن( بر اساس تحقیقاتی  زمینه آینده تکنولوژی هوش مصنوعی

را  20و دیگر منابع انگلیسی ارائه دادم که به همین واسطه نمره کامل  TED برگرفته از سایتهای مانند

 .اخذ نمودم

 

  را اخذ نمودم که در  20واحد ( نمره کامل یعنی  4 –مقطع کارشناسی )تئوری و عملی  شبکه مبحثمن در

و راه  2012بر روی ویندوز سوووورور  Sharepoint طی همین دروس بصووووورت کامل عملی با راه اندازی

فعالیت داشته و آشنایی  Kerio Server و راه اندازی 2008سرور بر روی ویندوز سرور  TMG اندازی

آشووونایی دارم   2012بر روی ویندوز سووورور  CRM رم و همچنین بصوووورت تئوری با نحوه راه اندازیدا

 .علوه بر این با راه اندازی شبکه های محلی آشنایی عملی و تئوری کامل دارم

 

  در دانشووکده محل  "دبیر انجمن علمی کامپیوتر"به مدت دو ترم به عنوان  95-94من در سووال تحصوویلی

تحصیلم انتخاب شدم و فعالیتهای آموزشی و خدماتی برای دانشگاه انجام دادم از قبیل برگزاری کلسهای 

 و همچنین راه اندازی یک وبسایت برای انجمن علمی دانشکده PHP طراحی وبسایت به زبان

 

 (18.08)معدل شدم  معدل الفدر ترم چهارم در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بیرجند  من 

 

 « در صورت نیاز مدارک الزم برای تایید صحت موارد فوق موجود است» 

 

 سوابق کاری 
 در دوران تحصوویل به عنوان کار آموز در شوورکت ایمن سوورویس آسوویا در بیرجند در زمینه  من

در زمینه عیب  سبز رایانه بیرجنددر شرکت  سپسو نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته 

 .فعالیت داشته امیابی و تعمیر کامپیوتر 

  با راه اندازی یک وبسایت شخصی و سپس یک وبسایت تجاری شروع به فعالیت  91من در سال

شوورکتی و خبری نمودم و تاکنون  ،طراحی وبسووایتهای فروشووگاهی ودر زمینه تجارت الکترونیک 

 نمونه کارهای من در وبسایت آرپاتک موجود است هستم و فعال 

  بانکهای مجازی بین المللی از قبیلبا اسووووتفاده از پرداخت جهانی  هایسوووویسووووتممن همچنین با 

Paypal – Payza – Perfectmoney   داشته امآشنایی داشته و فعالیت. 

 فعالیت دارم   ردپرسو و توسعه دهنده به عنوان یک برنامه نویس تخصصیبصورت  هم اکنون 

 « در صورت نیاز مستندات الزم برای تایید صحت موارد فوق موجود است »

 و نمونه کارهامرکز خدمات  بالگ شخصی

YAWAR.IR RPATECH.IR 



 سخنی با شما 
 

 خواننده عزیز سلم
 من بصورت خلصه شامل موارد زیر خواهد بود  حرفه ایخصص ت

 برنامه نویسی پیشرفته وردپرس 

  طراحی ویدئو و تیزر تبلیغاتی محصول باAfterEffects 

 عیب یابی و تعمیرات تخصصی کامپیوتر و لپتاپ 

  آشنایی ضمنی با راه اندازی شبکه وAD, SharePoint,TMG 

  :اسکریپت و  قالب وردپرس پیشرفته دیوانو کارهای شاخصYAWARDUP 

 در وبسایت آرپاتک موجود است ی دیگرنمونه کارها

 خود افتخار همکاری با شما را نیز داشته باشم ی امیدوارم با تکیه بر دانش و تجربه 

 به امید پیشرفت ایران سربلند 
   آرپاتکمدیریت حمید زارع / مهندس  –با احترام 
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