سَاثق کبری
سعیذ حبجی ًػیری
 .Aمشخصات شخصی:

 .1وام ي وام خاوًادگی:

سعیذ حبجی ًػیری

 .2تاریخ تًلذ:

67/2/7

 .3ملیت:

ایراًی

 .4تلفه تماط:

09388084248

 .5يضعیت خذمت يظیفٍ:

دارای کبرت پبیبى خذهت (از یکن اسفٌذ  90الی یکن هرداد )92

 .6آدرط پغتی:

تْراى – خیبثبى کریوخبى زًذ – خیبثبى ضْیذ عضذی ضوبلی – ًجص کَچِ عجذُ – پالک

ٍ – 100احذ 2
 .7آدرط ایمیل:

 info@saeednasiri.comي saeed.hajinasiri@gmail.com

 .8يب عایت شخصی:

saeednasiri.com

 .Bعًاتق تحصیلی:



مُز  – 58دی 58
کبرضٌبسی علَم کبهپیَتر
داًطگبُ ترثیت هعلن تْراى



مُز  – 58تیز 58
دیپلن ریبضی فیسیک
دثیرستبى غیراًتفبعی فرزاًگبى اهیرکجیر – کرج

 .Cتًاومىذی َا:



تسلط کبهل ثِ زثبى ثرًبهِ ًَیسی PHP



ﺁضٌبیی ثب فرین ٍرک  ٍ Codeigniterاستفبدُ از ﺁى



ﺁضٌبیی ثب هذﻝ ثرًبهِ ًَیسی  ٍ MVCاستفبدُ از ﺁى در اًﺠبم پرٍشُ ّبی ثرًبهِ ًَیسی



تسلط ثِ ثبًک اطالعبتی MySQL



ﺁضٌبیی ثِ ثبًک اطالعبتی Oracle



هسلط ثِ CSS3 ٍ CSS



هسلط ثِ HTML5



هسلط ثِ jQuery



ﺁضٌبیی هختػر ثِ زثبى اسکریپت ًَیسی JavaScript

 .Dعًاتق کاری:



دی  – 58اعفىذ 58
ضرکت ضْرسبزی ثرسَ طرح
طراح سبیت ضرکت – جْت ثرًبهِ ًَیسی سبیت



اعفىذ  – 58اعفىذ 58
ضرکت تجلیغبتی ٍ طراحی سبیت ترسین ٌّر
ثرًبهِ ًَیسی ٍة ثب زثبى ّبی  ٍ PHPطراحی ظبّری ثب Adobe Photoshop ٍ HTML, CSS, JavaScript
ثرًبهِ ًَیسی ًرم افسارّبی ٍیٌذٍزی ثب زثبى  C#ثِ غَرت هحذٍد
سبخت هبلتی هذیب ثب ًرم افسارّبی Adobe Photoshop ٍ Adobe Flash



مزداد  – 55آتان 58
ضرکت ًرم افساری فبرسیکبم
ثرًبهِ ًَیس ٍ دیجبگر سیستن سبیت سبز ٍ هذیریت هحتَای ٍة سبیت ضرکت فبرسیکبم

سفبرضی ًوَدى سیستن هذیریت سبیت فبرسیکبم ثِ هٌظَر طراحی سبیت ضرکت ّبی خبظ :هبًٌذ ضرکت سیٌﺠر،
غرافی ثبًک هلت ،ضرکت فرش عظین زادُ ،سبزهبى جْبد کطبٍرزی خراسبى رضَی ،ادارُ کل تعبٍى ،کبر ٍ رفبُ اجتوبعی
استبى ثَضْر ٍ ...
هسئَﻝ پطتیجبًی سیستن هذیریت هحتَای ٍة سبیت جْت تطخیع ٍ رفع عیَة احتوبلی
کبرضٌبس راُ اًذازی ٍ ًػت ًرم افسارّبی تلفي گَیب ثِ غَرت تخػػی ٍ در هقیبس ثسرگ هبًٌذ سبزهبى غذا ٍ سیوب
(رادیَ جَاى)( 1820 ،ضکبیبت هردهی) ،سبیپب دیسﻝ ،ایراى خَدرٍ دیسﻝ ٍ ...


فزيردیه  – 89اردیثُشت 89
اًتطبرات گسترش علَم
تَسعِ ٍ ثرًبهِ ًَیسی اٍلیي ًرم افسار ثرًبهِ ریسی تحػیلی جْت کلیِ سﻄَح داًص ﺁهَزاى ثب زثبى ثرًبهِ ًَیسی تحت
ٍیٌذٍز  C#کِ تحت پرٍشُ ای دٍ هبِّ در هحل اًتطبرات ﺁغبز ٍ تب پیص از ضرٍﻉ ًوبیطگبُ کتبة ّوبى سبﻝ تحَیل دادُ
ضذ.



خزداد  – 89اعفىذ 89
ضرکت ثبراد (زیر هﺠوَعِ اًتطبرات گسترش علَم)
تَسعِ گر ٍ ثرًبهِ ًَیس سبیت در هذت هﺬکَر ثب زثبى ثرًبهِ ًَیسی PHP
طراحی راثط کبرثری سبیت ثب jQuery ٍ HTML, JavaScript, CSS



مزداد  – 89تا تٍ اکىًن
ضرکت ثرًبهِ ًَیسی ٍ طراحی سبیت ٍ هیسثبًی ٍة پرضیي تَلس
تَسعِ گر ٍ ثرًبهِ ًَیس سبیت ثب زثبى ثرًبهِ ًَیسی PHP
طراحی راثط کبرثری سبیت ثب jQuery ٍ HTML, JavaScript, CSS

:) طزاحی ي کذوًیغی يب عایت (پزيصٌ َای شخصی.E

)PHP, CSS, jQuery, MySQL, HTML يب عایت شخصی آقای علیزضا قزتاوی (پیبدُ ضذُ ثب



www.alirezaghorbani.com

)PHP, CSS, jQuery, MySQL, HTML يب عایت شزکت صزافی دیامًوذ (پیبدُ ضذُ ثب



www.diamondexe.com

)PHP, CSS, jQuery, MySQL, HTML يب عایت شزکت پششکی تزکان عام طة (پیبدُ ضذُ ثب



www.turkansamteb.com

PHP, CSS, jQuery, MySQL, يب عایت آصاوظ ًَایی ي گزدشگزی عفزپزداسان عصز وًیه (پیبدُ ضذُ ثب



)HTML
www.safarpardazan.com

)PHP, CSS, jQuery, MySQL, HTML  (پیبدُ ضذُ ثبThe Ways يب عایت گزيٌ مًعیقی



www.thewaysband.com

)PHP, CSS, jQuery, MySQL, HTML يب عایت شزکت حمل ي وقل صحزا تزاتز (اردتیل) (پیبدُ ضذُ ثب



www.stcotransport.com

)CSS, Flash, HTML يب عایت شزکت تیتا تیًتی (َلىذ) (پیبدُ ضذُ ثب
www.bita-beauty.com



 .Fطزاحی ي کذوًیغی يب عایت (پزيصٌ َای شزکتی):



آصاوظ  89پزياس
www.90parvaz.com



شزکت صىایع غذایی عالیا گلغتان
www.aliagolestan.com



آصاوظ مغافزتی ي گزدشگزی آيیغا الٍُ تاعتان
www.avisatour.com



شزکت خذمات مغافزت ًَایی ي گزدشگزی داالن تُشت ایزاویان
www.dalanebehesht.com



تاوک اطالعات خًدري
www.car.ir



شزکت طثیعت سوذٌ
www.tezlabz.com



فزيشگاٌ طثیعت (عیىزٌ)
www.tabiatshop.com



آصاوظ مغافزتی دلضیه عفز
www.deljintravel.com



D-Link
www.dlink.ir



شزکت گذار تًععٍ
www.godar.ir



تىیاد ملی تاسی َای رایاوٍ ای
www.ircg.ir



تىیاد ملی تاسی َای رایاوٍ ای
www.iranrate.ir



شزکت مُىذعی ي تاسرگاوی خلیل
www.khalileng.com



تاوک اطالعات تًرَای لحظٍ آخزی
www.lastsecond.ir

شزکت خذمات مغافزت ًَایی ي جُاوگزدی ماَان عیز عام



www.mahanseirsam.com

مًعغٍ َمفکزی وًاوذیشان آشىا



www.mahnaa.com

ًشزکت ایزاوگزدی مارکًپًل



www.iranmarcopolo.com

Iran Touring Company Marcopolo



www.iranmarcopolo.com/en

ايلیه مًتًر جغتجًگز تًر ي گزدشگزی



www.mosaferan.net

ًاوتشارات الگ



www.olgoopub.ir

PHYTO – The botanical power



www.phyto.ir

تزیه تجارت پادیاي
www.padiavco.com





اوتشارات ريیان پضيٌ
www.rppub.ir



آشپشی ي شیزیىی پشی عاواسعاویا
www.sanazsania.ir



شزکت خذمات مغافزتی شثايیش پزياس
www.shabaviz.net



مزجع داولًد طزح
www.tarh.ir



شزکت خذمات مغافزتی سیما عفز پارط
www.zima.ir



سیماتی – مزجع وقذ ي تزرعی ي فزيػ آوالیه کاال
www.zimabi.com



مًعغٍ ماٌ مُز
www.mahe-mehr.com

