بسمه تعالی

رزومه
-1

مشخصات عمومی

-2

تحصیالت

-3

سوابق کاری

-4

مهارت ها

-5

آدرس های ارتباطی

وب سایت شخصی من www.csharpdeveloper.ir

 -1مشخصات عمومی :

پیمـان محـبـتـی
فرزنـذ  :محـــمــذ
متولـــذ  22 :آرر 1367
تحصیالت  :کارشناس کامپیوتر
گــرایش  :مهنذسـی نرم افــسار
نظام وظیفه  :معاف دائم  -کفالت

 -2تحصیالت :

کارشناسی

ههنذسی تکنولوشي نرم افسار  -کاهپیوتر
دانشکذه فنی و ههنذسی شیراز – شهیذ باهنر
سال  7831الی 7831

کاردانی

کاهپیوتر سخت افسار – نرم افسار
آهوزشکذه شهیذ یسدانپناه سننذج
سال  7831الی 7831

دیپلن

کاهپیوتر -عووهی
هنرستاى فنی هعلن سننذج
سال  7838الی 7831

 -3سوابق کاری :
 -3-1بهینه سازی شبکه موبایل و مدیریت و راه اندازی شبکه : GPRS
پرٍشُ ترًاهِ ًَتیسی ّBSCای  ٍ HUAWEI,Siemensفعالیت در زهیٌِ ّای تحلیل  KPI؛
اًجام ٍ تحلیل درایَ تست تَسیلِ ًرم افسار  Tems؛ تررسی ٍ کٌترل پاراهتریک ّ BSCای
 HUAWEI ٍ Siemens؛ راُ اًذازی ٍ پشتیثاًی ّ ٍ GPRSوچٌیي هذیریت شثکِ هَتایل ٍ
عراحی تَسظ ًرم افسار .ASSET
هحل کار :

شرکت هخاترات استاى کردستاى
ًَع ّوکاری  :پرٍشُ ای – توام ٍقت

زهاى فعالیت :هْر 09الی آتاى 09

 -3-2پروژه عملکرد داروخانه ها :
عراحی  ،هذیریت ٍ پشتیثاًی ًرم افسار عولکرد اًجوي دارٍسازاى استاى کردستاى.
هحل کار :

اًجوي دارٍسازاى استاى کردستاى

زهاى فعالیت :اردیثْشت  09الی اردیثْشت 09

ًَع ّوکاری  :پرٍشُ ای – ًیوِ ٍقت

 -3-3طراح ،مدیر و پشتیبان :
ترًاهِ ریسی هذیریت پرٍشُ – ترًاهِ ًَیسی جاهع صَرت ٍضعیت ّا ٍ هذیریت حضَر ٍ غیاب
اعضاء از عریق ًرم افسار اتَهاسیَى خصَصی.
هحل کار:

شرکت هٌْذسی سرپٌاُ ساز جٌَب زاگرس – شیراز

زهاى فعالیت :فرٍردیي  88الی اردیثْشت 09

ًَع ّوکاری  :پرٍشُ ای – ًیوِ ٍقت

 -3-4پروژه واحد خدمات پس از فروش هیوندای :
تحلیل ٍ تررسی ّ bugای ایجاد شذُ در عَل اجرای ترًاهِ خذهات پس از فرٍش ٍ گسارش آى تِ
ٍاحذ پشتیثاًی شرکت ارائِ دٌّذُ ًرم افسار  ،پیگیری تا زهاى  ٍ Debugدر ًْایت کٌترل خرٍجی
ّای ترًاهِ ٍ گسارشگیری ّا هغاتق تا استاًذارد ّای ٍاحذ خذهات پس از فرٍش  ،ارتثاط تا شرکت
تَلیذ کٌٌذُ ًرم افسارتِ صَرت هشاٍرُ ای در خصَص اضافِ یا اصالح ًوَدى هَارد هَرد ًیاز در
ًرم افسار خذهات پس از فرٍش ٍ ارائِ راّکارّایی جْت تْثَد رًٍذ کذ ًَیسی تِ شرکت ارائِ
دٌّذُ ًرم افسار جْت حل هسائل یا سرعت تخشیذى تِ درک هسالِ ٍ تسریع در کذ ًَیسی

هحل کار  :شرکت اتسار ّا،تجْیسات ٍ هاشیي آالت صٌعتی ّیًَذای
دفتر هرکسی ایراى – ّیًَذای
ًَع ّوکاری  :قراردادی – توام ٍقت

زهاى فعالیت :آرر 09الی اردیثْشت 06

 -3-5پروژه های برنامه نویسی (فریلنسر) :
ترًاهِ ًَیسی ٍ عراحی ٍب سایت ٍ ًرم افسار ّای درٍى سازهاًی تصَرت پرٍشُ ای ٍ دٍرکاری
کِ جْت هشاّذُ ترخی از ًوًَِ کار ّا هیتَاًیذ تِ لیٌک زیر هراجعِ کٌیذ.
http://www.csharpdeveloper.ir

 -4مهارت ها :
تا تَجِ تِ سَاتق کاری ٍ رشتِ تحصیلی تعذادی از هْارت ّای تخصصی ایٌجاًة در ریل
درج گردیذُ است کِ تا تَجِ تِ عالقِ تِ یادگیری ٍ هغالعِ ّوسهاى در حال تررسی هغالة ٍ
تکٌیک ّای جذیذ در علن ترًاهِ ًَیسی هی تاشن.

در حال بررسی

متوسط

Core

Sql

bootstrap

Entity Framework

خوب
ASP.net MVC
C#
OOP
Linq
Ajax
HTML
CSS
jquery

 -5آدرس های ارتباطی :
 -5 -9تْراى – یاد گار اهام – خیاتاى اهام خویٌی  -کَچِ شْیذ علوذاری –پالک -99عثقٍِ 9احذ 9
 -5 -9شوارُ تواس 11921002190
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