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 بنام خدا

 

 Tavallaei Rad . Ali Reza                                                تولائی رادنام و نام خانوادگی : علیرضا 

 ( IT )فناوری اطلاعات  - کارشناسی / مهندسی فناوری اطلاعاتآخرین مدرک تحصیلی / رشته  : 

  و ارتباطات فناوری اطلاعات: کاردانی تحصیلی  رشته 

 فارغ التحصیل وضعیت تحصیلی : 

   51/51معدل کارشناسی : 

 / آوردن وب سایت به صفحه یک گوگل  خبری پروژه پایان نامه کارشناسی : طراحی وب سایت

  02نمره پروژه پایان نامه کارشناسی : 

  

 دارای کارت پایان خدمت 

 

 راه های ارتباطی 

  24010520110 --- 08505005090شماره تماس : 

 Tavallaeirad@Gmail.com                                                                    آدرس ایمیل : 

  AttaIT                         https://telegram.me/Attait@     ( : Telegramتلگرام  ) آیدی 

  /http://tavallaeirad.ir                                                                         آدرس وب سایت :

 در زمینه طلا جواهر فعالیت دارم . در حال حاضر : 

  

mailto:Ttavallaeirad@Gmail.com
https://telegram.me/Attait
http://tavallaeirad.ir/
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 مهارت های فردی : 

 سایت ها به صفحه اول گوگل و دیگر موتورهای جستجو .آوردن وب  -5

 طراحی و ساخت طلا ، جواهر و نقره -0

 .حرفه ای  و از سازمان فنی کامپیوتر دارای مدرک تعمیرات سخت افزار -0

 .های کاربردی نرم افزارو  officeآشنایی با مجموعه  -1

 . Adobe Photoshopبخصوص   Adobeآشنایی با مجموعه  -1

 .پشتیبانی وب سایت های اینترنتی  واجرا  ، مشاوره ، طراحی -0

 .  پشتیبانی شبکه های کامپیوتری ومشاوره ، طراحی ، اجرا  -7

 . جستجو موتورهای به سایت وب معرفی -8

 تجزیه تحلیل و ایده پردازی در مورد پروژه ها و یا وب سایت  -4

 توانایی هماهنگی امور سازمان و مدیریت پرسنل و تونایی امور مختلف . -52

 .  SQL SERVERبا  مقدماتی آشنایی -55

 .و اینترنت  WEB توانایی کامل در محیط   -50

 . ریزی پروژه های نرم افزاری برنامهمسلط به   -50

 . ضعیف –آشنایی به زبان انگلیسی   -51

 .  SEOبا موتور های جستجو و سئو و کاربصورت حرفه ای  آشنایی   -51

 با برنامه های یولید و ادیوس   فیلم مونتاژ و میکس  -50

 به مشتری .  خدمات و فروش ، بازاریابی زمینه در مشتری جذب و بالا بیان قدرت,  قوی عمومی روابط  -57

)گروه و فعالیت در شبکه های اجتماعی و مدیریت ، کنترل و پشتیبانی از طریق شبکه های اجتماعی   -58

 کانال های تلگرام و ... (

 توانایی طراحی وب سایت با سیستم های مدیریت محتوا ) نیوک ، وردپرس و... ( -54
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 :  زیرااز روابط عمومی قوی برخوردارم ، 

 . کنم می برقرار ارتباط ها غریبه با  راحتی به. 5

 .  کنم می  بیان واضح طور به را خود منظور. 0

 .  کنم می مجاب دیدگاهم به نسبت را دیگران. 0

 .  هستم خوبی شنونده. 1

 .  می کنم اجرا خوب را مکتوب دستورات. 1

 . رسم می دیگران با توافق به ، زدن چانه یا دوطرفه معامله با باشم فروش و خرید کار در اگر. 0

 

 :  ، زیرامن در کار های گروهی موفق هستم 

  . کنم می عمل دهم می قول آنچه به .5

 .آیم می کنار ای عقیده هر با آدم نوع همه با .0

 . میکنم اعتماد دیگران به و هستم وفادار .0

 . هستم تغییرات پذیرش آماده و پذیر انعطاف دشوار شرایط در .1

 . پذیرم می نیز را دیگران عقاید و ندارم تعصب خود عقیده به نسبت .1

 خود ی ها و هم گروهی  دستان زیر از و دهم می انجام خوبی به گروهی کار در را خود سهم همیشه .6

 . کنم می حمایت

 

 :  زیرا ، در حل مشکلات مهارت دارم

 قبل از انجام هر کاری به مشکلات آن فکر میکنم و آنها را تشخیص می دهم .  .5

 .کنم  به مشکلات از زوایای مختلف نگاه می .0

 مشکلام را تا حد توان به تنهایی حل می کنم .  .0

 می گیرم.از اشتباهات خود درس  .1

 از راه حل های جدید استفاده میکنم .  .1
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 :  زیرا ، انعطاف پذیر هستم

 . کنم می استقبال جدید های ایده از .5

 . دارم خوبی عمل سرعت جدید کارهای یادگیری در .0

 . دهم می وفق تحولات و تغییر با را خودم توانم می .0

 را های لازم بررسی کاری هر انجام از قبل و ندارم بیمی نامتعارف و مختلف های شیوه به کارها انجام زا .1

 . نشوم مواجه مشکل با تا دهم می انجام

 

 

 سوابق کاری 

  حاضر (شروع فعالیت در زمینه ساخت طلا ، نقره ) در حال  5041از سال دی ماه 

 شماره به ترشیز طیف مهندسی فنی شرکت در ارتباطات و اطلاعات فناوری بخش مسئول ماه 50 مدت هب 

  0201:  ثبت

 در حال حاضر ( پیامک پنل فروش و انبوه پیامک ارسال نماینده (  one.ir-sms  

 ) نماینده فروش هاست و دامین ) در حال حاضر 

 ) نماینده فروش اینترنت آسیاتک در سراسر ایران ) در حال حاضر 

 مداربسته های دوربین نصب زمینه در گستر ایمن شرکت در فعالیت ماه 8 مدت 

 و دانشگاه غیر  0) دانشگاه علمی کاربردی بجنورد  دانشگاه دو در نت کافی و انتشارات مدیریت ماه 02 مدت

 بجنورد - شمالی خراسان در انتفاعی حکیمان  (

 0 بجنورد کاربردی علمی عالی آموزش مرکز کامپیوتری های کارگاه و ها سایت مسئول ماه 00 مدت  

  اینترنتی در مغازهفعالیت در اینترنت در زمینه وبلاگ نویسی و ارائه خدمات  5085از سال 

  به زبان سایت وب طراحی زمینه در فعالیت 5045از سالHTML   و مدیریت محتواPHP 

  صفحه به ها سایت وب آوردن و جستجو موتورهای به ها سایت وب معرفی زمینه در فعالیت 5045از سال 

 گوگل اول

 

 

 

 

 

 

http://sms-one.ir/
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 مدارک :

 :دانشگاهی 

از دانشگاه مرکز علمی  رشته مهندسی فناوری اطلاعات  کارشناسیدانشگاهی / دارای مدرک  .5

 کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر

کاردانی رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات از دانشگاه علمی کاربردی دانشگاهی / دارای مدرک  .2

  2بجنورد 

 

  غیر دانشگاهی
 

 . تعمیرات سخت افزار کامپیوتر از سازمان فنی و حرفه ای دارای مدرک .5

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم وبلاگ نویسی دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .0

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  استاد بزرگی ایمیل و جیمیل دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .0

  درسنامه الکترونیکی آموزش سیستم از   آشنایی با انیمیشن دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .1

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  مبانی گوگل داکس دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .1

 آموزش از سیستم  آشنایی مقدماتی با نرم افزار آزاد و گنو/ لینوکس ای مدرک دوره آموزش الکترونیکیدار  .0

 درسنامه الکترونیکی

  درسنامه الکترونیکی آموزش سیستم از  مبانی امنیت در کامپیوتر و اینترنت دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی   .7

 

 رنت برای روزنامه نگاران و وبلاگآشنایی با اچ تی ام ال و فناوری های اینت نیکیدارای مدرک دوره آموزش الکترو .8

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  نویس ها

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  سواد رسانه ای دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .4

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  شتیبان گیری از اطلاعاتمبانی پ دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .52

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  مبانی امنیت در مک دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی .55

از   گزارشگری در زمانه اینترنت -5گزارشگری چند رسانه ای  دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .50

  درسنامه وزش الکترونیکیآم سیستم

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم   6آموزش مقدماتی فتوشاپ سی اس  دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .50

 آموزش از سیستم  آموزش طرحی وب سایت با کمک وردپرس دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی .51

  درسنامه الکترونیکی

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  امنیت در وبلاگ نویسی دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .51

 آموزش از سیستم  مبانی امنیت در تلفن های هوشمند و تبلت ها دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .50

  درسنامه الکترونیکی

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  انی شبکهمب دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .57

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  جستجوی قوی با گوگل دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .58
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  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  مبانی اندروید به زبان ساده دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .54

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم   پی اچ پی مقدماتی مدرک دوره آموزش الکترونیکیدارای   .02

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  5عکاسی دیجیتال  دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .05

  درسنامه نیکیالکترو آموزش از سیستم  مبانی گوگل آنالیتیکز دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .00

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  تکنیک های تمرکز در مطالعه دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .00

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  پادکست دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .01

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  ینترنتیمبانی بازاریابی ا دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .01

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم   کپی رایت و منبع نویسی دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .00

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  ورد -مایکروسافت آفیس  دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .07

  درسنامه الکترونیکی آموزش از سیستم  اعتماد به نفس رک دوره آموزش الکترونیکیدارای مد  .08

 آموزش از سیستم  چگونه در حرفه خود کارشناس خبره شوید دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .04

  درسنامه الکترونیکی

  درسنامه موزش الکترونیکیآ از سیستم  سخنرانی و فن بیان دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .02

  درسنامه الکترونیکی  آموزش از سیستم   آداب الکترونیکی دارای مدرک دوره آموزش الکترونیکی  .05

 


