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تاریخچه شغلی
برنامه نویس وب (تمام وقت )
شرکت فناوری اطالعات پایاپردازش
مسئول پروژه و مدیر فنی (تمام وقت )
شرکت فناوری اطالعات پایاپردازش
مدرس دوره های بین المللی وب (پاره وقت )
شرکت فناوری اطالعات پایاپردازش
مشاور راه اندازی سرورهای هاست و (vpsپاره وقت )
شرکت فناوری اطالعات جهش الکترونیک آریا
مسئول فناوری اطالعات بخشداری انابد در انتخابات مجلس شورای اسالمی
دارای تقدیر نامه از فرمانداری بردسکن در این زمینه
مسئول فناوری اطالعات بخشداری انابد در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

دارای تقدیر نامه از مدیر کل فناوری اطالعات استانداری خراسان رضوی در این زمینه
مسئول فناوری اطالعات بخشداری انابد در انتخابات مجلس شورای اسالمی
دارای تقدیر نامه از فرمانداری بردسکن در این زمینه

از سال  68تا سال 66
از سال  66تا سال 39
از سال  68تا سال 39
از سال  33تا سال 39
سال 31
سال 39
سال 39

امریه سرباز فناوری اطالعات به صورت تمام وقت در جهاد کشاورزی بردسکن

مدیریت سرور های دامین و اینترنت و آنتی ویروس و پشتیبانی شبکه و نرم افزاری

از سال  39تا سال 39

جهاد کشاورزی بردسکن با  0سرور و  94کالینت
طراحی  ،مدیریت و نظارت بر بیش از  011پروژه فناوری اطالعات و شبکه از قبیل  :تسلط متوسط بر شبکه .
مدیریت سرورهای ویندوز 9336و  ، 9330طراحی دومین سامانه پیامک در کشور در سال  ، 68اولین اتوماسیون
صدور برگه مرخصی در کشور  ،جامع ترین اتوماسیون تغذیه (سلف سرویس)  ،کیوسک های هوشمند خدمات
الکترونیک با طراحی شفاف برای اولین بار در کشور  ،طراحی بیش از  03پرتال سازمانی و شرکتی و . ......

مهمترین سوابق اجرایی
طراحی و توسعه بانک جامع اطالعات مشاورین امالك مشهد
مدرس دوره های وب مقدماتی و پیشرفته

سال 68
سال  68تا سال 39

طراحی و توسعه وب سایت کارخانه طلوع کوشش مشهد

سال 68

طراحی و توسعه وب سایت جامع سازمان تاکسیرانی نیشابور

سال 68

طراحی کیوسک جامع صدور برگه مرخصی سازمان تاکسیرانی نیشابور برای اولین بار
در کشور
طراحی  ،مدیریت و برنامه نویسی سیستم جامع ارسال و دریافت پیام کوتاه
مدیریت و برنامه نویسی وب سایت های اطالع رسانی بانک ملت مرکزی نیشابور ،
هفته نامه ندای بردسکن  ،دبیرستان شاهد  8نیشابور
مدیر و طراح پروژه بزرگ سیستم اتوماسیون رزرو غذا با  9روش (وب سایت  ،پیامک
 ،تلفن گویا  ،نرم افزار)
آنالیزور و برنامه نویس ماژول رزرو غذا برای سیستم ارسال و دریافت پیامک شرکت
جهت استفاده در دانشگاه های پیام نور شهرستان های خراسان رضوی

سال 68
سال 68
سال 63

سال 63

سال 63

طراحی  ،مدیریت و برنامه نویسی سامانه سایت ساز و مدیریت محتوای پایا

سال 63

طراحی و توسعه وب سایت جامع روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور (وبدا)

سال 33

طراحی و توسعه وب سایت جامع شرکت هواپیمایی و گردشگری فیروزه نیشابور

سال 39

طراحی و توسعه وب سایت اولین جشنواره کشوری فیلم و عکس سالمت

سال 30

طراحی و توسعه بیش از  93پرتال شخصی و فروشگاهی و شرکتی
پشتیبانی شبکه و نرم افزاری جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن با  7سرور و 51
کالینت و آموزش و رفع عیوب نرم افزار تحت وب همکاران سیستم این مدیریت

سال  33تا 39
سال  39تا 39
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