
 1 

 

 بسمه تعالي
یزم رسٍهِ کارف  

 

 : هطخصات فزدی -1

 ابَالفضل ػزبی  ًام ٍ ًام خاًَادگی: ًذارم ًام هستؼار:  ػلیًام پذر: 

 31/06/1364تاریخ تَلذ:  فزدٍس هحل تَلذ:  84 ضوارُ ضٌاسٌاهِ: 

  2 تؼذاد فزسًذاى: کارت پایاى خذهت : ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ
 ٍضؼیت تاّل:   هجزد

 هتاّل                       

 1، ٍاحذ  1ػلویِ ، پالن تْزاى ، هیذاى رسالت ، خیاباى ًیزٍی دریایی ، کَچِ ی  :  ًطاًی هحل سکًَت 09153660193تلفي تواس: 

 ٍسارت دفاع .تْزاى:  ًطاًی هحل کار فؼلی  02173952409تلفي هحل کار: 

 02177210685تلفي هٌشل  ٍ  09380291826ایزاًسل  ،  09153660193   ّوزاُ اٍل تلفي تواس ضزٍری: ayask.touhid@yahoo.com ًیکی: پست الکتزٍ

 

 : سَابك تحصیلی -2

کطَر/ ضْز هحل  هؼذل

 تحصیل

 همطغ تحصیلی رضتِ تحصیلی گزایص هذت تحصیل ًام ٍاحذ آهَسضی

 اس تا

یزاىا 17.92 ًزم افشار   87 91 آساد بٌذرػباس   
هٌْذسی کاهپیَتز کارضٌاسی پیَستِ 

 

 لیساًس

 ایزاى 16.82
 ػلَم ٍ تحمیمات

(ّزهشگاىتْزاى)  
91بْوي   95 افشار ًزم  هٌْذسی کاهپیَتز کارضٌاسی ارضذ    

 

 فَق لیساًس

 دکتزا ---- ----     

 
الصاق ػکس 

 الشاهی است



 2 

 

 : سَابك حزفِ ای  -3

 وام ساسمان / شزکت

 مدت همکاري

 رابطهعلت قطع  حقوق و مشايا سمت
امکان ارائه گواهي سابقه کار 

 داريد؟

پاره وقت/ تمام وقت/ 

 مشاوره
 تا اس

 مجموع به ماه
 ماه سال ماه سال

 ٍسارت دفاع

 هاُ 192 - - 12 82

 98 اسفٌذتا 

طزاح ٍ 

تحلیلگز 

ٍ  ساسهاى

سیستن ّای 

 ًزم افشاری

000/000/50 

 ریال
خیز       قطع رابطه وکزدم بلي   

 توام ٍلت

رسوی ایزاى  اًجوي

 دلفی
www.irandelphi.ir 

هاُ تا    137 - - 07 87

 98 اسفٌذ 
 هذیز کل

 ٍبسایت

فمط با ّذف 

ارتماء سطح 

 داًص

خیز       ًکزدمقطع رابطه  بلي   

 پارُ ٍلت

خیز       دوري مسیز حك التذریس هذرس هاُ 24 07 95 07 93 داًطگاُ آساد ّزهش بلي   پارُ ٍلت 

خیز       اوتقال تهزان حك التذریس هذرس هاُ 34 05 97 07 94 داًطکذُ سوا بٌذرػباس بلي   پارُ ٍلت 

خیز       اوتقال تهزان حك التذریس هذرس هاُ 18 05 97 11 95 داًطگاُ آساد بٌذرػباس بلي   پارُ ٍلت 

داًطگاُ آساد تْزاى 

 ضزق

 هاُ 5 - - 07 98
خیز       قطع رابطه وکزدم حك التذریس هذرس بلي   

 پارُ ٍلت

 :دٍرُ ّای آهَسش سباى خارجی ٍکاهپیَتز  -4

آموسش محل سطح وام دوره  
 

 سال
میشان ساعات 

 دوره
 امکان ارائه گواهي دوره را داريد؟

J2SE هزکش  حزفِ ایit  خیز       40 91داًطگاُ صٌؼتی ضزیف بلي   
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 تْزاى

ICDL 1  ٍ2 خیز       80 86 فٌی ٍ حزفِ ای بٌذرػباس بلي   

 سباى خارجی: هْارت در  -5

 میشان تسلط )مکالمه خواودن ،ووشته و ( ووع تواوائي خارجي سبان

 هتَسط خَاًذى ٍ ًَضتي ٍ هکالوِ اًگلیسی

 :هزتبط با رضتِ هٌْذسی ًزم افشار  ّای هْارت  -6

 ٍ هؼواری کالیٌت سزٍر  Html , Css , Js  . سباًْای طزاحی فزم  ٍ ... Delphi , Java ,C# , C , C++ , PHPتخصص در طزاحی ًزم افشار با سباًْای 

 در طزاحی ٍ پیادُ ساسی ٍب سزٍیس با خزٍجی ّای هختلفتخصص 

 لیتخصص در سباى هاضیي ٍ اسوب

 ... ٍ SQL Server , ORACLE , MySQL  ,  SqLite  ٍPostgreSQL ّای RDBMSبا  تخصص در طزاحی ٍ بْیٌِ ساسی ٍ  هذیزیت دیتابیس

 ( www.IranDelphi.ir/User/adminتخصص در هذیزیت ٍ طزاحی ٍ پطتیباًی اًجوي ّای تحت ٍب ) هذیز کل اًجوي ایزاى دلفی بِ آدرس 

 تسلط بز اکثز ًزم افشارّای کاهپیَتزی

 ٍ سیستن ػاهل ّای هَبایل  ) Microsoft OS ) تسلط بز سیستن ػاهل ّای ضزکت هایکزٍسافت 

 ٍ  ...    Linux , Macآضٌا با سیستن ػاهل ّای 

 ٍ ًزم افشار رضٌال رسUMLبا استفادُ اس سباى  RUPهذل ساسی ًزم افشار تَسط هتذٍلَصی 

 

 ٍ رتبِ ّای ػلوی اخذ ضذُ: –گَاّیٌاهِ ّای تخصصی  -7
 امکان ارائه گواهي دوره را داريد؟ ورهمیشان ساعات د اخذ سال محل اخذ ووع مدرك

J2se  هزکشit خیز       40 91  داًطگاُ صٌؼتی ضزیف تْزاى بلي   

رتبِ ی اٍل ػلوی در بیي کل 

 87ٍرٍدی ّای 
خیز       - 91 حذ بٌذرػباسداًطگاُ آساد ٍا بلي   

10/01/0218 تاريخ ثبت :  

http://www.irandelphi.ir/User/admin

