نصیر رضایی نژاد
کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار

Nasirr58@gmail.com

کارشناس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس

09177100280

آدرس  :استان فارس ،شهر شیراز
جنسیت  :مرد  /مجرد
تاریخ تولد 1358 :

Basic Information

اطالعات پایه و شغلی
وضعیت خدمت عمومی

کد ملی

کد پستی

معاف

2295446708

7183667680

Education

تحصیالت
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه پیام نور واحد زرقان
 1390/07تا 1396/10

کاردانی علوم کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسالمی جهرم
 1380/07تا 1383/03

Skills

مهارت ها
اصول و روشهای برنامه نویسی شی گرا

Programming in C#
حرفه ای

حرفه ای

Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
حرفه ای

Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases

حرفه ای

Developing Windows Azure and Web Services
حرفه ای

حرفه ای

Network+

برنامه نویسی تحت وب

حرفه ای

(CEH )Certified Ethical Hackers

حرفه ای

Windows 8,Configuring
حرفه ای

Installing and Configuring Windows Server 2012

حرفه ای

Administering Windows Server 2012
حرفه ای

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

حرفه ای

CCNA
حرفه ای

حرفه ای

MikroTik

کاربردی CWNA

حرفه ای

Virtualization
حرفه ای

VOIP

حرفه ای

مهندسی شبکه

حرفه ای

)UTM(Kerio Control

حرفه ای

حرفه ای

عکاسی و نورپردازی تخصصی و استودیویی

حرفه ای

Information security management system(ISMS)ISO 27001
حرفه ای

برنامه نویسی تخصصی  Androidموبایل توسطC#.NET Xamarin
مربیگری تکواندو

حرفه ای
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مدارک و گواهی نامه ها

Certificates
تاریخ اخذ

امتیاز/نمره

مدت دوره

عنوان دوره

1392/09/14

80

)(ساعت32

اصول و روش های برنامه نویسی شی گرا

1392/12/08

84

)(ساعت60

Programming in C#

1393/03/22

84

)(ساعت50

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

1393/08/22

78

)(ساعت110

Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

1393/11/30

87

)(ساعت70

Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases

1394/03/21

85

)(ساعت60

Developing Windows Azure and Web Services

1394/03/21

83

)(ساعت382

1393/06/14

92

)(ساعت30

Network+

1393/09/11

100

)(ساعت60

(CEH )Certified Ethical Hackers

1393/07/16

90

)(ساعت50

Windows 8,Configuring

1393/05/09

85

)(ساعت50

Installing and Configuring Windows Server 2012

1393/11/01

100

)(ساعت50

Administering Windows Server 2012

1393/12/23

100

)(ساعت40

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

1394/03/16

94

)(ساعت60

CCNA

1394/06/14

96

)(ساعت70

CWNA کاربردی

1394/07/29

100

)(ساعت15

MikroTik کارگاه آموزشی

1394/06/25

100

)(ساعت25

Virtualization کارگاه آموزشی مجازی سازی

1394/07/29

96

)(ساعت360

1395/03/03

97

)(ساعت70

VOIP

1395/08/07

90

)(ساعت40

UTM(Kerio Control)

1395/08/13

94

)(ساعت60

دوره جامع عکاسی و نورپردازی تخصصی و استودیویی

1396/11/18

80

)(ساعت80

C#.NET Xamarin موبایل توسطAndroid برنامه نویسی تخصصی

12 MAY 2011

1390/02/22

)(ساعت10

Information security management system(ISMS)ISO 27001

دوره جامع مهندسی شبکه

ACM شرکت در نخستین مسابقه سراسری برنامه نویسی دانشجویی

1395/02/21-22
1392/09/25

دوره جامع برنامه نویسی تحت وب

96

top notch fundamentals

)(ساعت28

 تکواندو3 مربیگری درجه

1390/12/24
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تجربه های کاری

Work experience

شرکت فناوری اطالعات تراشه پارس

 10ماه
1399/05/31

کارشناس فنی نرم افزار

1398/07/01

نصب و راه اندازی نرم افزار ها ی  Genetecو  ، Milestoneتنظیم دوربین های  ، Axisاجرا و راه اندازی شبکه های کامپیوتری ...

شرکت ساناپرداز آروند شیراز

ادامه دارد

مدیر عامل

1397/09/07

مدیر اجرایی  -مشاوره در زمینه امنیت شبکه – پشتیبانی شبکه های اداری و فروشگاهی تدریس مهارت های شبکه – طراحی وب سایت – تدریس برنامه نویسی ...

شرکت ساناپرداز آروند شیراز

 17ماه
1396/05/14

نایب رییس
مشاوره در زمینه امنیت شبکه – پشتیبانی شبکه های اداری و فروشگاهی تدریس مهارت های شبکه – طراحی وب سایت – تدریس برنامه نویسی ...

طنین پردازویانامهرآریا

1397/09/07
 1ماه
1397/06/01

پشتیبان دستگاه

1397/06/31

پشتیبانی دستگاه های کارت خوان بانک

فروشگاه بزرگ پارس لند شیراز
مدیر IT

 4ماه
1395/03/17

راه اندازی کل تجهیزات شبکه و اتاق سرور  -کانفیگ سوییچها -راه اندازی سرویس ها بر روی ماشین های مجازی .....

پژوهشکده مکانیک سازمان فضایی ایران

1395/07/30
 89ماه
1387/11/20

کمک کارشناس کامپیوتر
برنامه نویسی  -مدیریت شبکه  -تکنیسین کامپیوتر ...

هیات کوهنوردی استان فارس

1395/03/31
 88ماه
1388/01/05

مسئول سایت

1395/04/31

مسئول سایت و رایانه هیات

شرکت درنا

 2ماه
1387/09/01

اسمبل کار
اسمبل قطعات پاور و کیبورد و اسپیکر با برند MEC

شرکت صنعت ساز شبکه جنوب

1387/11/30
 28ماه
1385/05/01

کارشناس فنی نرم افزار
برنامه نویسی (حسابداری ایران)  -اسمبل قطعات  -تدریس مهارتهای کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم

1387/09/31
 21ماه
1383/07/01

مسئول کارگاه کامپیوتر
مسئول کارگاه کامپیوتر  -تدریس دلفی  -تدریس کارگاه کامپیوتر

باشگاه آسیا

1384/04/01

ادامه دارد

مربی تکواندو

1391/01/15
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زبان ها

Language

انگلیسی

پیشرفنه

برخی از پروژه ها

Projects
 3عضو

تجهیز اتاق سرور و ملزومات شبکه فروشگاه سروش شیراز

1396
 3عضو

طراحی و پیاده سازی اتاق سرور و شبکه فروشگاه پارس لند شیراز

1395
فردی

برنامه نویسی نرم افزار حسابداری ایران

1386
فردی

برنامه نویسی نرم افزار امور اداری و حضور و غیاب

1388
فردی

برنامه نویسی نرم افزار های مختلف صندوق قرض الحسنه

1389
فردی

برنامه نویسی نرم افزار ثبت پروژه ها و مقاالت افراد

1390
فردی

برنامه نویسی نرم افزار مغایرت گیری خرید بلیط های مسافرتی

1391
فردی

برنامه نویسی نرم افزار جامع کتابخانه و کتاب گردانی

1392

طراحی و برنامه نویسی سایت شرکت ساناپرداز آروند شیراز
طراحی و برنامه نویسی اولین وب سایت تخصصی عکاسی و گردش گری شیراز
طراحی و برنامه نویسی وب سایت باشگاه کوهنوردی دیباوران

http://www.Ssana.ir
http://www.foculenz.ir
http://www.Dibavaran.ir
http://www.NetTik.ir

طراحی و برنامه نویسی وب سایت فروش تجهیزات شبکه

توضیحات

فردی
1396
فردی
1397
فردی
1398
فردی
1398

Description
http://programing-nasir.ir
http://www.ssana.ir
http://www.foculenz.ir
http://www.aparat.com/sanait
https://t.me/ssanait
https://www.linkedin.com/in/nasir-rezaeinezhad-74383611a
https://www.youtube.com/channel/UCFWl1KzuxSuJ-HCXy-B_V1w?view_as=subscriber
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