بسمه تعالي
]رزومۀ شخصي مهندس احمد حیدری[
]فارغ التحصیل رشتۀ مهندسي کامپیوتر  -گرایش نرم افزار[

مشخصات فردی:
[احمد حیدری]
تلفن تماس09120290577 :

وضعیت تاهل :متاهل 1 /فرزند

ایمیلahmad.irexpert@gmail.com :

نام پدر :علی اکبر

تاریخ تولد1365/12/09 :

کد ملي0945524821 :

محل تولد :مشهد

شماره شناسنامه13046 :

ساکن :خراسان رضوی /مشهد

وضعیت نظام وظیفه :معافیت

وبسایتHttps://iheydari.ir :

ملیت /دین /مذهب :ایرانی /اسالم /شیعه

سوابق تحصیلي:

▪ مدرک :لیسانس

▪ رشتۀ تحصیلي :مهندسی کامپیوتر
▪ گرایش :نرم افزار
تاریخ اخذ مدرک

رشته

گرایش

مدرک

1392/06/30

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

لیسانس (کارشناسی)

سوابق کاری و حرفهای:
تاریخ آغاز

تاریخ پایان

توضیحات

1391/03/12

1391/06/12

طراحی و ساخت نرم افزار اختصاصی
مدیریت کتابخانه مجموعه

1390/05/10

1390/08/30

طراحی و ساخت نرم افزار حسابداری
اختصاصی شرکت

دانشگاه پیام نور قاین

مدیریت انتشارات دانشگاه

1389/06/10

1393/06/30

سازمان فنی و حرفه ای

مربی دوره آموزشی  ICDLسطح  1و 2
(مقدماتی و پیشرفته) در مرکز فرهنگسرای
شهر اسفدن

1392/04/01

نام مؤسسه  /شرکت

شرح فعالیت

راهنمایی نمونه دخترانه الزهرا قاین

طراحی نرم افزار:

Pishgam Rayaneh Co.
an Internet Provider company in Qaen

Almas Library Management

طراحی نرم افزار:
Pishgam Ryaneh Limited Accounting
Panel

1392/06/01

کمیته امداد شهرستان قاینات

مربی دوره آموزشی  ICDLسطح  1و 2
(مقدماتی و پیشرفته) در مرکز فرهنگسرای
شهر اسفدن – زیر نظر اداره فنی و حرفه

1392/04/01

1392/06/01

ای قاین
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام
نور قاین
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام
نور قاین
بسیج شهید مطهری – پیام نور قاین

دانشگاه پیام نور قاین

شرکت بازاریابی BIZMLM

شرکت آرتا گستر خراسان جنوبی

طراحی سایت انجمن به آدرس:
http://www.ie-pnugh.ir

طراحی و پشتیبانی سایت انجمن به آدرس:
http://www.qaen-it.com

طراحی و پشتیبانی سایت بسیج به آدرس:
http://www.basijism.com

1390/08/01

1390/10/01

1389/04/01

1392/07/01

1390/07/01

1391/07/01

برگزاری کالسهااای متعاادد حاال تماارین و
آموزشاای طاای چنااادین ساااا از جملاااه
کالسهااای برنامااه نویساای ساای شااار
طراحااای وباااال آماااوز کاااامپیوتر
پاسکا سای پااالس پااالس ساااختمان داده
و انتخاب به عنوان مدرس برتر دانشگاه

1386/07/01

1391/07/01

مدیریت شعبه شرکت در قاین

1392/07/28

1394/07/28

1396/01/15

1397/12/29

1398/01/01

ادامه دارد
ادامه دارد
ادامه دارد

مدیریت بخش طراحی وب پایگوس
http://web.paygus.ir

شرکت سیب سبز خالق (سیب سئو)

مدیریت واحد طراحی وب

شرکت پردیس هوا رایحه

مدیر واحد فناوری اطالعات (شبکه +
طراحی وب)  +مدیریت واحد فرو

1397/01/01

طراح وبسایت و سئو

طراحی وبسایت و سئو بیش از دهها سایت
شخصی فروشگاهی و شرکتی

1390/01/01

https://30bseo.ir

عمده فعالیتها به صورت پروژه ای و
دورکاری بوده است.

آشنایي با زبانهای خارجي:
زبان خارجه

Speaking

Listening

Reading

Writing

انگلیسی

خوب

خوب

خوب

خوب

دورههای گذرانده شده و مدارک کسب شده:
نمره  /امتیاز

عنوان دوره

1387/05/24

سازمان فنی و حرفهای

1389/02/08

دانشگاه صنعتی اصفهان

1390/09/22

دانشگاه پیام نور مازندران

کارگاه آموزشی آینده ربات

1390/09/24

دانشگاه پیام نور مازندران

کارگاه آموزشی رباتهای سخنگو

1390/09/24

دانشگاه پیام نور مازندران

Spss Statisticd-Basic

1390/12/20

Msi Academy

1391/12/13

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

1391/12/13

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

کارگاه آموزشی معرفی لیگ شبیه سازی
دوبعدی فوتبا

مسئو تیم ACM

1391/12/13

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

سومین المپیاد رباتیک دانشگاه پیام نور

مسئو تیم ACM

1391/12/13

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

چهارمین المپیاد رباتیک دانشگاه پیام نور

مسئو تیم شبیه سازی دو بعدی فوتبا

1392/12/03

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی /بیرجند

1392/12/03

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی /بیرجند

1392/12/03

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی /بیرجند

1392/12/03

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی /بیرجند

1392/12/03

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی /بیرجند

کامل کار با وردپرس

1397/07/07

میهن وردپرس

وبمستر تولز

1397/08/17

میهن وردپرس

1400/01/11

Semrush Academy

ICDL

سطح عالی 94.5 /

تاریخ اخذ

نام موسسه

Raad Cup 2010

دومین المپیاد رباتیک دانشگاه پیام نور

سومین المپیاد رباتیک دانشگاه پیام نور

مسئو تیم شبیه سازی دو بعدی فوتبا

مسئو تیم شبیه سازی دو بعدی فوتبا

کارگاه آموزشی معرفی رباتهای انسان نما

کارگاه آموزشی کاربرد ربات در پرینترهای
سه بعدی
کارگاه آموزشی آینده رباتهای صنعتی و
نظامی
کارگاه آموزشی رقابت رباتها از نوع
Start Up

کارگاه آموزشی تجاری سازی فناوری
آموز

آموز

Backlink Management

سایر دورههای گذرانده شده:

شاارکت در ساامینارهای مختلااه هاادا گا اری توسااعه فااردی بازاریاابی و ...بصااورت حرااوری کااه توسااا اساااتید باازر ایاران از جملااه آقایاان :دکتاار احمااد
حلت دکتر علیرضا آزمندیان مهندس نیما کیمیایی دکتر کامران صحت و...
شرکت در دوره های غیر حروری اساتید مختله کشور از جمله :استاد محمد امین بهرام پور دکتر محمود معظمی ژان بقوسیان و...

و در نهایت انتخاب شده به عنوان دانشجوی نخبهی بسیجی در رشتهی رباتیک

عضویت در سازمانها و انجمنها:

نام سازمانNGO /

بسیج دانشجویی شهید

مطهری(ره)

انجمن علمی رباتیک و کامپیوتر
دانشگاه پیام نور قاین
بسیج دانشجویی شهید

مفتح (ره)

سمت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مسئو کانون مجازی و فرای سایبری

1391/07/01

1392/06/30

دبیر انجمن رباتیک و کامپیوتر

1389/07/01

1392/06/30

عرو فعا بسیج

1391/05/01

1397/07/01

مهارتهای تخصصي و نرم افزاری:
▪ jQuery

▪ Microsoft Office

▪ SEO

▪ Web Design

▪ Online PR

▪ Web Development

تبلیغات ▪ PPC

▪ WordPress

▪ Email Marketing

▪ HTML & CSS

▪ Adobe Photoshop

▪ Off Page Seo & On Page Seo

▪ بازاریابی محتوایی

▪ Link building

▪ بازاریابی شبکههای اجتماعی

▪ مدیریت شبکههای اجتماعی

▪ طراحی و ایجاد کمپینهای تبلیغاتی

▪ طراحی و پشتیبانی انواع وبسایت (شرکتی فروشگاهی خبری شخصی
و)...
▪ بهینهسازی و طراحی مجدد وبسایت یا شبکههای موجود در شرکت یا
سازمان
▪ آشنایی کامل با هاستینگ و مدیریت آن

▪ برگزاری دورههای آموزشی به شکل گروهی و انفرادی جهت اشخاص
ارگانها و سازمانهای مختله
▪ تسلا کامل به ویندوز و تمام نرمافزارهای کاربردی آن

سایر مهارتهای تخصصي و نرم افزاری:
▪ پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت شبکه

▪ رفع مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترها

▪ رفع عیوب و مشکالت سیستم های مستقر

▪ نظارت بر نرم افزارها

▪ انجام کارهای روتین نگهداری سیستم ها

▪ مسلا به پیاده سازی وب سایت های وردپرس از صفر تا 100

▪ اجرای طرح شبکه ای کردن کامپیوترها

▪ مسلا به ووکامرس و پالگین های کاربردی وردپرس جهت پیاده سازی
سایت های فروشگاهی
▪ مسلا به المنتور و ویژوا کامپوزر

▪ مسلا به رفع خطاها و با
Debugging
▪ مسلا به مباحث امنیت در وردپرس

های وردپرسی و آشنایی با ابزارهای

▪ مسلا به کار با انواع  Page Builderهای مختله و سفارشی سازی
صفحات مختله در وردپرس

▪ تسلا بر ابزارهای  GOOGLEمانند Google Analytics
 Google Tag Manager Google Search Consoleو
Google Ad Words
▪ مسلا به طراحی و تغییر در افزونه ها و کدهای قالب

توانمندیها و ویژگيهای فردی:
▪ خالق منظم و مسئولیت پ یر

▪ توانایی ارائه راهکار برای حل مشکالت پروژه

▪ مشتاق به فراگیری مهارتها و تکنولوژیهای نوین

▪ توانایی تجزیه و تحلیل نیازها و مشکالت پروژه

▪ عالقمند به توسعه فردی و تیمی

▪ توانایی کار گروهی و چالش پ یری

▪ خو

▪ وقت شناس منظم

برخورد و روابا عمومی باال

برخي از سایتهای طراحي شده:
▪ https://atrineh.com/fa

▪ https://iheydari.ir

▪ https://www.ehsanbookshop.ir

▪ https://saeedbozorgmehr.ir

▪ https://blog.atrineh.com

▪ https://onlinemlm.ir

▪ https://shop.atrineh.com

▪ https://malihehedayati.com

▪ http://shayaranan.ir

▪ https://zafuzar.com

پیوندها:
https://www.instagram.com/ahmadheydari.dm

▪

https://twitter.com/ahmadheydari_dm

▪

https://iheydari.ir

▪

