محسن گودرزی
کارشناس نرمافزار

✉ mohseng1995@gmail.com

----------------------------------------

📞 09392008859

متولد1373/11/07 :

☎ 021-56420639

وضعیت تأهل :مجرد

💻

www.mohseng.ir

وضعیت سربازی :پایان یافته
👤 درباره من:
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------اینجانب محسن گودرزی؛ توسعه دهنده نرمافزار ،برنامهنویس در زمینه وب سایت و اپلیکیشن (سمت سرور و سمت کاربر) و دارای مدرک کارشناسی
مهندسی کامپیوتر  -نرمافزار هستم.

🎓 سوابق تحصیلی:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------دیپلم ریاضی و فیزیک
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
گرایش :نرمافزار

آموزشگاه :دبیرستان امام خمینی

دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمی پرند

1392 – 1389

1396 – 1392

🖳 سوابق شغلی:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------کارشناس اداری ،پشتیبان IT
دانشگاه جامع علمی کاربردی (دفتر نهاد)
1399 – 1397

توضیحات :همکاری بهصورت امریه سربازی

امور اداری (نامهنگاری ،بایگانی ،تنظیم گزارشات ،امور مالی و اجرایی دفتر و )...

پشتیبان  ،ITبرنامهنویس سایت ،طراح گرافیک ،مسئول دفتر و ...

---------------------------------پروژهای:
برنامه تحت ویندوز ،مدیریت و حسابداری باشگاه
بیلیارد سالیوان | 1399
نسخه آفالین

اسکریپت نویسی  wordpressبرای وبسایت

سرویس کارت ویزیت مجازی یولینکز | 1399
زبان ( PHPفریمورک  ،)CodeIgniterپایگاهداده ،MySQL

زبان ( PHPفریمورک  ،)CodeIgniterپایگاهداده ،MySQL

Ulinks.ir

 Bootstrapو JavaScript
Robatplast.ir

 Bootstrapو JavaScript

برنامه نویس ،طراح و پشتیبان سیستم نظرسنجی

گردشگری و تور جهانگردی شهاب تراولز | 1399

برای مدرسان دروس معارف دانشگاه علمی کاربردی

Shahabtravels.com

زبان  ،PHPپایگاه داده  Jquery، JavaScript ،MySQLو Ajax

زبان PHP

برنامهنویس و طراح سایت رنگ کهن | 1399
زبان  ،PHPپایگاه داده  Bootstrap ،JQuery ،JavaScript ،MySQLو
Animate.css
Kohanpaint.ir

برنامهنویس و طراح سایت رباط پالست | 1399

1399 - 1397

برنامه نویس ،طراح و پشتیبان سامانه اطالع

رسانی برای دفتر نهاد و گروه معارف دانشگاه علمی
کاربردی

1399 - 1397
زبان  ،PHPپایگاه داده  Jquery، JavaScript ،MySQLو Ajax

طراحی سایتهای وردپرسی |  - 1397اکنون

paranddigital.com

adelbeauty.com

vahidjalilvand.com

chapiino.com

و....
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💡 مهارتها:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

*
**

زبان برنامهنویسی PHP

مسلط

امور اداری *

مسلط

Material Design

مسلط

فریمورک Codeigniter

مسلط

زبان SQL

مسلط

زبان برنامهنویسی Python

آشنا

زبان برنامهنویسی JavaScript

متوسط

پایگاه داده MySQL & SQLite

مسلط

سیستمعامل لینوکس توزیع Ubuntu

متوسط

کتابخانه JQuery

مسلط

کتابخانه Animate.css

مسلط

مجموعه نرمافزارهای Office

مسلط

CSS 3 & HTML 5

مسلط

طراحی سایت (برنامهنویسی و وردپرس)

مسلط

نرمافزار انیمیشن سازی Moho

متوسط

فریمورک Bootstrap

مسلط

Wordpress

مسلط

نرمافزار adobe photoshop

مسلط

معماری  MVCو مدل OOP

مسلط

SEO

متوسط

نرمافزار adobe premiere

آشنا

سیستم کنترل ورژن Git

متوسط

ابزارهای تحلیل و بهینه سازی گوگل **

متوسط

نرمافزار adobe audition

آشنا

نامهنگاری و اتوماسیون اداری ،بایگانی ،تنظیم گزارشات و آمار ،تنخواه گردانی ،امور اجرایی و ...
گوگل آنالیتیکس ،گوگل دیتا استادیو ،گوگل سرچ کنسول ،گوگل تگ منیجر ،ادوردز

🏳 زبانها:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------انگلیسی
خواندن

⬛⬛⬛⬜⬜

نوشتن

⬛⬛⬛⬛⬜

صحبت کردن

⬛⬛⬜⬜⬜

🧩 دیگر:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------مدرک رایانه کار از سازمان فنی و حرفهای.
مدرک  ICDLاز موسسه نخبگان برتر ایران.
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