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 بسمه تعالي
 

 :هطخصات فردي -1

 

 حقیقیجذیذ  داریَش : ًام ٍ ًام خاًَادگی

 1364: تاریخ تَلذ تْراى: هحل تَلذ

  هتاّل  :ٍضعیت تاّل

 پایاى خذهت   :ٍضعیت ًظام ٍظیفِ

 خیاباى پاستَر غربی، ًرسیذُ بِ هترٍ حر   –تْراى : تلفي تواسًطاًی ٍ 

 SMS: 09383480889-  09126203592 تلفي تواس ٍ                            

 info@djh.ir: پست الکترًٍیکی http://DJH.ir :ًطاًی ٍب سایت  09126203592: تلگرام

 

 :سَابق تحصیلی -2

حصیلیرضتِ ت گرایص تاریخ اخذ هذرک ًام ٍاحذ آهَزضی استاى  هقطع تحصیلی 

 دیپلن ریاضی فیسیک --- 1384 عذل پرٍراحوذ  تْراى

 کارضٌاسی هٌْذسی هعذى اکتطاف 1392 سَادکٍَُاحذ آزاد داًطگاُ  هازًذراى

 
 

 .:کاريسَابق   -3

/ نام سازمان 

 شرکت

 سمتمدت همکاري 
 

ي نوع همکار

 تا از
  

 سال سال

 ٍقت پبرُ تکٌسیي اداری ٍ ًرم افسار 85 84رایب کبهپیَتر 

 ٍقتپبرُ  ًرم افسار ٍ سخت افسار 91 85 پبسبرگبد رایبًِ

 پبرُ ٍقت اهَر ًرم افسار ٍ ٍیٌذٍز 87 85 سوب رایبًِ

پبرُ ٍقت  Website, SEO and IT Manager- - آزاد 

 96 92پبرس پک 

 ة ٍ هذیریت سرٍرکبرضٌبس ًص

 SSLکبرضٌبس فرٍش داهٌِ ٍ گَاّی 

 Abuseکبرضٌبس رسیذگی ثِ هَارد 

توبم ٍقت 

توبم ٍقت طراحی ٍ تَسعِ سبیت  – اکبرضٌبس سئَ ٍ هذیریت هحتَتب کٌَى  96ایراى ًَیي 

تومان  2.500.000:  با احتساب شرایط وزارت کار و تامیه اجتماعی حداقل حقوق خالص و پایه درخواستی
 

 

sasdasdadsad 
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 هتَسط خَب خَب اًگلیسی
 

 

 

 

 

 

 :ّاي تخصصی هْارت  -5
 رکهذ  Network Plus  

 هسلط ثِ توبهی هَارد هرتجط ثب ّبستیٌگ، هذیریت سرٍرّبی ٍیٌذٍز ٍ لیٌَکس 

 سیستن عبهل لیٌَکس  ّبی اختصبصی ٍهسلط ثِ ًصت ٍ هذیریت سرٍر– Debian – Ubuntu – Cent OS   

 تٌظین کٌترل پٌل ّبی رایج ًظیر  هسلط ثِ ًصت  ٍDirectadmin   ،Cpanel   ،Plesk  ،Website panel ،Kloxo 

  هسلط ثِ ًصت، هذیریت سرٍر ٍ کبًفیگwindows server 2003, 2008, 2012  هرتجطٍ ًرم افسارّبی 

 ُاًذازی  هسلط ثِ تٌظیوبت ٍ راProxy – Mail , DNS, Web Server 

  آضٌبیی ثب هفبّینNetwork   ،ISP  ،Datacenter 

  ِاهَرهسلط ثWebsite Hosting   ٍWHMCS 

  تجذیل طراحی گرافیکی ٍ ثرًبهِ ًَیسی صفحبت ٍ سیستن ّبی هذیریت هحتَای ٍة ،PSD  ثِ قبلت استبتیک ٍ یبCMS 

 ِسوت کبرثر تحت ٍة زثبى ّبی ثرًبهِ ًَیسی آضٌبیی ث:  HTML – CSS -  Bootstrap Framework 

 ٍثسبیت ّبی ایٌترًتی   هسلط ثِ ثْیٌِ سبزی SEO هَارد هرتجط ثب هَتَرّبی جستجَ ایٌترًتی ٍ 

 آضٌبیی کبهل ثب سیستن ّبی هذیریت هحتَا ٍ تغییر ٍ طراحی قبلت Wordpress, Joomla   ٍ... 

 َقبلت  تَسعِلتیي ٍ آضٌبیی کبهل ثب سیستن ّبی اًجوي سبز ٍ ثVbulletin – phpbb – SMF  ٍ... 

 ثِ طراحی گرافیکی ٍ  فلص دٍ ثعذی ٍ ًرم افسارّبی  تسلطAdobe Photoshop – Swish Max 

  ّبی داخل سبیت ٍ خبرج از سبیت  ثِ اًجبم پرٍشُهسلط  ٍهجریSEO  جْت افسایص ثبزدیذ ٍ رًک سبیت 

  طراحی سبیت ر ثب ٍردپرس ٍ پبیِاصَل کب خصَصی لیٌَکس ٍهذرس 

 
 

 
 


