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تحصیالت دانشگاهی
-

کاردانی :کامپیوتر  -نرمافزار (بهمن  - 91بهمن  )93دانشکده جراحی زاده (فنی حرفه ای-دولتی)
کارشناسی :کامپیوتر  -نرمافزار(بهمن  - 93بهمن  )95دانشکده شهید رجایی کاشان (فنی حرفه ای-دولتی)

سایر مدارک
-

دوره مهارتهای هفتگانه ( )ICDLمرکز آموزش جهاد دانشگاهی ساوه

عالیق تحقیقاتی
-

-

سیستمعامل گنو/لینوکس و نرمافزارهای آزاد/متنباز ( )Free/Open Source Software
طراحی و مدیریت صفحات وب
سرپرستی ،راهبری و مدیریت گروه های عملیاتی حوزه تولید نرم افزار و طراحی صفحات وب و تولید محتوا
همکاری در پروژههای مبتنی بر فضای مجازی (مانند استارتاپها)
تولید و مدیریت دانش مرتبط با مباحث فوق
مباحث مربوط به مارکتینک  ،سئو  ،ادوردز و ...

تواناییهای عملی و تخصصی
-

-

-

اشنایی با سیستمعامل گنو/لینوکس (توزیع )Ubuntu
طراحی و برنامه نویسی برنامه های کوچک با #C
توانایی ایجاد و راهاندازی پایگاههای اینترنتی و صفحات وب پویا
وردپرس
تسلط بر سیستم مدیریت محتواWordpress
o
افزونه نویسی وردپرس
o
طراحی قالب وردپرس
o
فارسی سازی قالب وردپرس
o
تبدیل  psdبه html
o
تبدیل  htmlبه وردپرس
o
تسلط بر افزونه های کاربردی وردپرس
o
افزونه مدیریت وظایف تیم سایت به صورت کامال اختصاصی
o
مارکتینگ
آشنایی با اصول دیجیتال مارکتینگ
o
آشنایی با اصول تبلیغ نویسی و بازاریابی محتوا
o
آشنایی با استراتژی های بازاریابی در شبکه های اجتماعی  ،ایمیل مارکتینگ و sms marketingو..
o
تعین استراتژی
o
تسلط بر قوانین و تکنیک های سئو کاله سفید و کاله خاکستری
o
تبلیغ در گوگل ()Google Adwords
o
تسلط بر ابزار های مختلف گوگل
Google webmaster
o
Google Analytics
o

o
o
o
-

Google Trends
Google Adwords
Keyword Planner

آشنایی با سیستم  voipو خطوط  7070و 909

نمونه کار ها:
افزونه سفارش سریع با شناسه محصول در مخزن وردپرس AWSA Quick Buy
افزونه حمل نقل ووکامرس و دکان با تنظیمات پیشرفته در مخزن وردپرس AWSA Shipping
 وب سایت «جیناگالری» به آدرس https://jinagallery.ir وب سایت «ایران ان ال پی» به آدرس http://irannlp.comوب سایت «ایران توران» به آدرس http://iranturan.com
وب سایت «تور تو کیش» به آدرس http://tourtokish.com
 وب سایت «آدانیتو فضای هوشمند مشاوره و آموزش» به آدرس https://idanito.com وب سایت « مرکز مشاوره » به آدرس http://markazemoshavere.comوب سایت « مرکز مشاوره » به آدرسhttp://Khanehmoshavereh.com
Easy-konkor.com
o
Tizhoshaniha.com
o
Markazmoshavere.com
o
Markazemoshaveran.com
o
Markazmoshaveran.com
o
Khanemoshaveran.com
o
 وبسایت «دنیای کودک خالق» به آدرس http://docotoys.ir وبسایت «ویتروبودا» به آدرس http://vitrobudowa.ir وبسایت «ایداس» به آدرس http://idasco.irوب سایت « باباقلی » به آدرس http://babagholi.ir
 وب سایت «ساوه نار» به آدرس http://savehnar.irوب سایت «لینوکس یوزرز» به آدرس http://linuxusers.ir
-

افزونه نویسی:
-

افزونه گزارش سفارشات روزانه و اطالعات محصوالت و فروشنده
افزونه حسابداری دکان
افزونه اتصال به حسابداری انالین و مدیریت انبار و سفارشات
افزونه مدیریت فرایند ثبت تا اماده سازی
افزونه حمل و نقل سازگار با پست
افزونه جستجوی اختصاصی
افزونه اتصال به حسابداری انالین با ویژگی های اختصاصی https://fekrekhoob.com
افزونه اتصال به حسابداری انالین با ویژگی های اختصاصی https://zibazin.com
افزونه خرید شماره موبایل https://www.pishkhan2080.com
افزونه مدیریت درگاه پرداخت و حمل و نقل به صورت اختصاصی http://jinagallery.ir
افزونه اپشن های سبد خرید اختصاصی http://mivebiar.com

افزونه حمل و نقل سازگار با دکان سایت http://iranturan.com

-

افزونه زمانبندی فروش دکان به صورت اختصاصیhttp://iranturan.com
افزونه ارتباط با پست http://kookchi.com
افزونه تعیین زمان تحویل محصول سایت https://anguor.com
قالب و افزونه اختصاصی http://tourtokish.com
افزونه ی جستجوی تشک به صورت ایجکسی و براساس دسته ها و ویژگی های خاص
https://khabestan.com

-

-

-

افزونه ساخت ساعت با طرح و بند و  ...دلخواه https://laswoodwatch.com
افزونه جایگزینی صفحه دسته بندی و جستجوی ایجکسیhttps://2reha.ir
افزونه اطالعات تماس و پشتیبان اختصاصی برای هر محصولhttps://dubaikoochooloo.ir
افزونه آزمون مایرزبرگز قدم دوم https://telebinar.com
قالب و افزونه آزمون http://nquiz.net
افزونه محاسبه قیمت ترجمه https://tarjomero.com
نرم افزار بدون کنکور
نرم افزار تخمین رتبه
نرم افزار انتخاب رشته
افزونه فرم خرابی تماس
افزونه مطالب مرتبط بر اساس الگوریتم خاص
افزونه کامنت گذاری در چهار موضوع و نمایش به صورت تب بندی برای هر موضوع
افزونه بازاریابی با کد تخفیف برای سایت golabi.org
افزونه عضویت و الگین با شماره موبایل برای سامانه پیامکی taxar.ir
افزونه جستجوی تور برای وب سایت kishsecond.com

اصالح و ارتقا و بهینه سازی:
 اصالح ظاهر سایتhttp://cdmusic.ir اصالح ظاهر سایت http://digi-member.irاصالح افزونه رزرو http://samakav.net
-

سوابق شغلی
-

طراح و برنامه نویس وب در شرکت پی سی گستر ساوه
طراح و برنامه نویس وب در شرکت بهین طراحان کاوه
سابقه طراحی ،اجرا و مدیریت پروژههای کامپیوتری (خصوصاً طراحی صفحات وب) بصورت فردی و گروهی
شرکت ویدا با تاب ویرا پارسیان ( خانه مشاوره ) فعالیت در سمت مدیر فنی و تبلیغات
مدیریت تبلیغات
o
سئو و تبلیغات ادوردز
o
طراح سایت و برنامه نویس نرم افزار
o
مدیریت تولید محتوا
o
مدیریت کارکنان دورکار
o

