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بهمن ماه  – ۲۹۳۱اسفند ماه ۲۹۳۱

مقطع کارشناسی ناپیوسته ،مهندسی تکنولوژی نرمافزار

دانشگاه جامع علمی و کاربردی تراکتورسازی تبریز


بهمن ماه  – ۲۹۱۱بهمن ماه ۲۹۳۱

آموزشکده فنی الزهرا تبریز
مقطع کاردانی پیوسته ،تکنسین نرمافزار

بهمن ماه  – ۲۹۱۱بهمن ماه ۲۹۱۱

مهارتها
برنامه نویسی به زبان
VB.NET ،C ، C#
برنامه نویسی
, ASP.NET , ASP.NET MVCاندروید
کار با نرم افزارهای

سوابق شغیل


شرکت متخصصان پیوند گستر پردیس
تاکنون ۲۹۳۷۹۱۷۹۱۱





Microsoft Visual Studio, Microsoft Office
Photoshop ,Rational Rose, StimulSoftReport
Microsoft SQL Server
ایجاد کلیپهای تصویری با نرمافزار

دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند

Ulead Video Studio UML

تاکنون ۲۹۳۷۹۱۱۹۱۲

مهندسی و طراحی و توسعه نرمافزار

شرکت ایده آفرین راشا

طراحی وب سایت

( ماه  )۲۱و ۲۹۱۱۹۱۱۹۱۲ - ۲۹۳۷۹۱۷۹۱۷

طراحی و توسعه پایگاه داده
تجزیه و تحلیل انواع سیستمهای مدیریت منابع انسانی
تجزیه و تحلیل سیستمهای مربوط به حقوق پرنسل.

سعیده رضاوندی شعاعی



شرکت همارا سیستم
(سه ماه) ۲۹۳۱۹۱۹۹۹۱ - ۲۹۳۱۹۱۱۹۹۱



شرکت فناوران باران
( ۱۱ماه) ۲۹۱۱۹۱۱۹۹۱ – ۲۹۱۱۹۱۱۹۹۱



برنامه نویس ()۵۸۳۱-۵۸۳۱

پروژهها


 CRMارتباط با مشتریان
پروژه اتوماسیون تحت وب برای اداره امور داخلی و ارتباط با مشتریان شرکتتهتا بته
زبان  C#با تکنولوژی  ASP.net MVCدر محیط ویژوال استودیو طراحتی و پتیتاده
سازی شده که پایگاه دادهی آن  SQLمیباشد.



انجام پروژههای دانشجویی
انجام پروژههای دانشجویی یا راهنمایی دانشجویان در انجام پروژههای درسی.



نرمافزار کالس
پروژه اتوماسیون برای شرکت پخش مویرگی مواد غذایی .این نرمافزار به زبان  C#در
محیط ویژوال استودیو طراحی و پیادهسازی شده که پایگاه دادهی آن  SQLمیباشد.



نرمافزار MIS
نرم افزار مدیریت اطالعات برای نمایندگی تبریز شرکت تولید قطعات خودرو ساپکو این
نرمافزار به زبان  C#در محیط ویژوال استودیو طراحی و پیادهسازی شده که پایگاه داده
ی آن  SQLمیباشد.



نرمافزار خوابگاه دانشگاه تبریز
پروژه مربوط به خوابگاه دانشجویی دانشگاه تبریز که در محیط ویژوال استتتودیتو بتا
تکنولوژی سیلور الیت طراحی و توسعه داده شده که پایگاه داده آن  SQLمیباشد.



نرمافزار تغذیه دانشگاه تبریز
پروژه مربوط به اتوماسیون تغذیه دانشگاه تبریز .این نرمافزار به زبان  C#در متحتیتط
ویژوال استودیو طراحی و پیادهسازی شده که پایگاه دادهی آن  SQLمیباشد.

زبانهای خارج
English
Listening
Speaking
Reading
Writing

