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فرديمشخصات

مرتضی:                                   نام
صاحب:                        خانوادگینام
23/01/1370:                             متولد
مراغه:                           تولدمحل
مجرد:                تاهلوضعیت
31/06/1397تاتحصیلیمعافیت:                خدمتوضعیت
98(9141776345:              تماسشماره(+
الکترونیکیپستآدرس :loverlifecode@gmail.com

تحصیلیمدرك :
)سمنانواحداسالمیآزاددانشگاهازنرم افزاري کامپیوتردانشجوي دکتري تخصصی مهندسی سیستم هاي ( 

)اردبیلواحداسالمیآزاددانشگاهازکامپیوترافزارنرممهندسیفوق لیسانس(

)17.23معدلباتبریزدانشورانعالیآموزشازموسسهافزارکامپیوترنرمتکنولوژيمهندسیلیسانس(  
)18.37معدلباتبریزیکشمارهمهندسیوفنیآموزشکده،کامپیوترافزارنرمدیپلمفوق( 
)19.61معدلبامراغهشهرستانپوررستمشهیددولتینمونههنرستان،کامپیوترافزارنرمدیپلم( 

فریلنسريشغلیمشخصات

درج آگهی اي پیشرو ، فروشگاه آموزش ، درگاه پرداخت ، پارس کدرز،کدرزآریا: مجازيکارمحلشرکت
سایتارشدنویسبرنامهومجريمدیر ، : سمت
کدرزپارسسایتدرمجريرزومهآدرس :http://www.parscoders.com/coder6602.html

پونیشاسایتدرمجريرزومهآدرس :http://ponisha.ir/profile/mslord1

 یغات اي پیشروآگهی و تبل، درگاه پرداخت، فروشگاه آموزش، آریاکدرزهاي سایتو برنامه نویس ارشد مدیر
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ايحرفهمشخصات

:افزارينرمهايپروژهشاخصسوابق
میالدبرج2و1سالنرزروافزارنرمطراحی
ایرانیاناریکهمجتمعبرايبلیطرزروافزارنرمطراحی
قاصدكتعاونیشرکتبرايفروشفاکتورصدورافزارنرمطراحی
ایرانسلواولهمراهشارژکارتاتوماتیکغیرواتوماتیکخریدافزارنرمطراحی
تصویريوصوتیمستندهايبرايفردبهمنحصرافزارينرمقفلطراحی
محیطبرايایمیلدریافتوارسالبرايافزارينرمکامپوننتایجادVB6

فکسدریافتوارسالافزارنرمطراحی
دریافتوارسالافزارنرمطراحیSMS

امنکامالصورتبههاپرداختمدیریتباملتبانکدرگاهاندازيراه
امنکامالصورتبههاپرداختمدیریتبا) سداد،دامون( ملیبانکدرگاهاندازيراه
شارژکارتاینترنتیفروشگاهسایتطراحی
طراحیDLLهارشتهگشاییرمزونگاريرمزبراي
گویاتلفنافزارنرمطراحی
آموزش فنی و حرفھ ای استان قمدرگاه خدمات الکترونیکی اداره کل ادارياتوماسیونبرايسایتطراحی

آبیارانکشاورزيوصنعتیموسسهفروشگاهسایتپشتیبانیوپایهازنویسیبرنامهوطراحی
http://shop.abyaran.com

آموزشفروشگاهآمادهمحتوايمدیریتهايسیستمازاستفادهبدون،پایهازنویسیبرنامهوطراحی
TrainingShop.ir

ویندوز،وب،جملهازکامپیوتريمختلفهايحوزهدرانالینرزومهدرشدهثبتوشدهانجام% 100پروژه107انجام
....وشبکه،لینوکس

 طراحی سیستم پشتیبانی آنالین براي سایتهاي ایرانی و استفاده از آن در درگاه پرداختePayBank.ir

 طراحی سایت شخصی اساتید براي ارتباط دانشجویان با استاد و مشاهده نمرات و جزوات آموزشی
 تهران 24دانشگاه علمی و کاربردي واحد طراحی سامانه پرداخت الکترونیک براي
 هاي فریلنسري ایرانی و خارجیانجام پروژه هاي نرم افزاري مطرح شده در سایت
ایرناخبرگزاريبراي1392سالجمهوريریاستانتخاباتسنجینظرسایتطراحیElection1392.ir

آریاکدرزطراحانگروهسایتمدرننویسیبرنامهوطراحیAriaCoders.com،AriaCoders.ir

بمنظور کمک به اجراي طرح هر ایرانی یک وب سایتشخصیسایتهايایجادبرايسازسایتطراحی
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 پارس پال ، ، ملی ، ملتپاسارگاد، پارسیان، صادرات شهر ، سینا ، گردشگري ، سامان ، راه اندازي درگاه پرداخت بانک ،
براي سایتهاي مختلفePayBank.ir، درگاه پرداخت ین پال زر

سرزمین دانلود راه اندازي درگاه بانک ملت و ایجاد سیستم فروش آنالین براي سایت
سایتبرايفروشسیستمایجادبهمراهاقتصادنوینوپارسیاندرگاهاندازيراهhttp://www.college-coffee.net

دانشجویانواساتیدجامعسایتطراحیfarnasystem.ir

طراحیhttps://epayment.bmi.ir/Digit.aspxدرصنعتوعلمدانشگاهبرايariacoders.ir/code

کارمندانحقوقیفیشدریافتسایتطراحیhttp://www.paystubs.ir

http://www.parscoders.com/project9813.html

سایتطراحیirdomino.comسایتهمینبرايالکترونیکپرداختبخشاندازيراهو
پروژهسورس،مقاله،مبلغپرداختوعضویتبازايدانلودسایتطراحی
 آگهی و تبلیغات اي پیشرو طراحی سایتePishro.ir و استفاده از رویکردها و روش هاي برنامه نویسی هوش جمعی و

.سیستم هاي توصیه گر براي پیشنهاد لینک هاي مرتبط و بهینه براي بازدیدکنندگان آگهی 
 طراحی سایت درگاه پرداختePayBank.ir با استفاده از تکنولوژي وب سرویس  بمنظور ارایه خدمات درگاه بانکی

، وب مستران ایرانی سایت ها ، وبالگها،  ... ) و Aspx ،PHPجاوا ، اندروید ، پایتون ، ( براي عموم طیف برنامه نویسان 
....و +Googleفروشگاه ها و کاربران شبکه هاي اجتماعی همچون 

براي پذیرندگان درگاه پرداخت سال پیامک طراحی وب سرویس ارePayBank.ir

 دانش و سالمتطراحی سایت مجلهirhealth.irو پشتیبانی این سایت
 طراحی سایت خرید مستقیم قارچ کامبوجاherbalmedic.irو پشتیبانی فنی این سایت
طراحی سامانه ارسال ایمیل نامحدود براي سایتهاي وب مستران ایرانی با قالب هاي متنوع قابل ویرایش
با استفاده از وب سرویس رایتلتالیا،اول،ایرانسل،همراهشارژکارتفروشگاهسایتاندازيراهوطراحی

AriaCoders.ir/echarge

:گراشیویافتهساختتحلیلهايمتدولوژي

Agile-RUP-UMLمسلط

) :وبتحت،ویندوزتحت( کاربردينویسیبرنامههايزبان
JAVAمسلط
Androidمسلط
آبیارانکشاورزيوصنعتیشرکتدرکاريتجربه( جومالمحتوايمدیریتسیستمباآشناwww.abyaran.com(
وردپرسمحتوايمدیریتسیستمباآشنا
Visual Basic 6مسلطکامال
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C & C++مسلط
Visual C#مسلطکامال
Matlabمسلط
Macromedia Flash(Action Script)مسلط
Microsoft Expression for Web designمسلطکامال
PHP With Ajaxمسلطکامال
Jqueryمسلط
Visual C# for ASP.Netمسلط
WPF & WCF & Silverlightمسلط
Delphi & Pascalمسلط
VB.net 2010مسلطکامال

Assemblyمسلط

:اطالعاتیهايبانک
Mysqlمسلطکامال
MSSQL 2000 – 2005 – مسلطکامال2008
Microsoft Accessمسلطکامال
Oracleمسلط
NoSQLمسلط
Graph Databaseمسلط

:مواردسایر

 کسب گواهینامه بین المللیMBA ازACADEMYTÜV INTERNATIONAL

 کسب گواهینامه بین المللیQMS/RQ 0125 ازNOBEL ACADEMYانگلستان
 کسب گواهینامه بین المللی حضور در اجالس سراسري مدیران جهادي کشور ازICSکانادا
 از انجمن مدیریت دریافت تندیس ویژه کنگره ملی اجالس سراسري مدیران جهادي کشور

مشهد مقدس1393شهریور 28کیفیت ایران در 
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مدیریت کیفیت فراگیر در اجالس سراسريت جهانی شدنکسب گواهینامه آموزشی از مرکز ملی مطالعا
)TQM(در مرکز همایش هاي بین المللی صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران23/08/1393رخ مو

شریفصنعتیدانشگاهازسایتطراحیمعتبرمدركداراي
 داراي مدرك شهروند الکترونیکE-CITIZENاز دانشگاه تهران
عی اتاق صنایع، معادن و بازرگانی ایران عضو دریافت تقدیرنامه از رئیس کمیسیون اجتما

" اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادي " شوراي شهر تهران در سال 
 آزمون دوره دکتري تخصصیدرکنکور191کسب رتبه(PHD) تحصیلیرشته 1393سال

واحد سمناندانشگاه آزاد اسالمیدر سیستم هاي نرم افزاري کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی و قبولی 
 عضو افتخاري پرتالnet87.irارشدکارشناسیمقطعامیرکبیرصنعتیدانشگاهدانشجویان

87وروديکامپیوتريهايشبکهگرایشاطالعاتفناوريمهندسیرشته
 کسب گواهینامه حضور در سمینار آشنایی با شیوه نگارش مقاالت در پایگاه هاي علمی

مرکز تحقیقات زبان و موسسه پیشتازان پرتال دانشگاهی کشوردنیا از
کسب نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت براي سایتهاي آریاکدرز
 41030143عضو نظام صنفی رایانه اي کشور ، استان آذربایجان شرقی بشماره عضویت
ابتدائیسوماز)  ره(خمینیامامالکریمدارلقرآن1- 10سطحگواهینامهکسب
ازتجلیلطرحدردیپلماخذسالتاابتداییپنجمازسالههرتقدیرلوحکسب

مراغهپرورشوآموزشفرهنگیممتازفرزندان
مراغهپوررستمشهیددولتینمونههنرستانساله2تحصیلطولدراولرتبهکسب
علمیمسابقاتکشوريمسابقاتبهراهیابیوکامپیوتررشتهدردومرتبهکسب

86- 87تحصیلیسالدراستانهنرستانهايعملیو

رشتهدرمهارتملیمسابقاتدورهدهمیندرکشوريسیزدهمرتبهکسب
افزارنرمکاربرداطالعاتفناوري

درمهارتملیمسابقاتدورهدهمیندرشهرستانی،استانیاولرتبهکسب
افزارنرمکاربرداطالعات،فناوريرشته
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رشتهدرمهارتملیمسابقاتدورهیازدهمیندرکشوريیازدهمرتبهکسب
IT Software solution for business

درمهارتملیمسابقاتدورهیازدهمیندرشهرستانی،استانیاولرتبهکسب
IT Software solution for businessرشته

بودنالفجهتبهپیوستهکاردانیدورهتحصیلطولدرعلمیبرتررتبهکسب
کامپیوترافزارنرمرشتههايالفمیاندرترم4

دانشگاهکامپیوتروبرقدانشکدهارشدکارشناسیوکارشناسیسایتمسئول
کامپیوترافزارنرمپیوستهکاردانیکارآموزيدورهدرتبریز

دورهدرآبیارانموسسهاینترنتیفروشگاهسایتوبطراحونویسبرنامه
01/12/1390تاریخازناپیوستهکارشناسیکارآموزي

 زبان ترکی استانبولی مسلط به زبان انگلیسی ،
بااختصاصی سایتطراحیASP.Net،PHP

 سایت بهینه سازيپذیرش انجام پروژه هايSEO،افزایش ترافیک ورودي به سایت
همچون جستجوموتورهاينتایج درسایترتبهافزایشGoogle , Bing , Yahoo

سایتبرايریسپانسیوقالباختصاصیطراحی
لینوکس،ویندوز،وبتحتنویسیبرنامهزبانهايآموزش
سایتوببرايبانکیهايدرگاهاندازيراهوسایتسئوآموزش
 کدنویسی امن، نرم افزار بصورت کاربردي در برنامه نویسی مهندسی آموزش متدولوژي هاي
 و اندرویدهمچون آموزش برنامه نویسی موبایل براي سیستم عامل هاي موبایلی...
آموزش روش هاي مدرن بازاریابی و افزایش فروش براي وب مستران ایرانی
با امکان طراحی سایت زشآموآموزش برنامه نویسی اختصاصی سایت در قالب بسته اختصاصی

.می باشدmortezasaheb.irاینترنتی از خرید پرداخت آنالین و ثبت سفارش 
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:آنالینرزومهدرشدهثبتتدریسسابقه

6بیسیکویژوالآموزش

)http://www.parscoders.com/project2897.html(
)http://www.parscoders.com/project2670.html(

شبکهامنیتوهکمباحثآموزش
)http://www.parscoders.com/project1801.html(
)http://www.parscoders.com/project2480.html(

دورراهازآموزشCSS،اسکریپت،جاواjqueryپیشرفتهتاپایهاز
)http://www.parscoders.com/project9319.html(

آموزشPHP

(http://www.parscoders.com/project11447.html)

آموزوبسایتمدرس
http://www.webamooz.ir

تدریس امنیت در محاسبات ابري و انجام پروژه در حیطه این موضوع
http://www.parscoders.com/project11190.html

 وب سایت در مجتمع فنی تهران ، شعبه مراغهمدرس طراحی
آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي شهرستان مراغهدرمدرس طراحی سایت
و همکاري در زمینه تولید مقاالت علمی کاربرديهمیار پلیس فتا یا پلیس سایبري

http://www.cyberpolice.ir/trick/22241
http://www.cyberpolice.ir/trick/٢٢٢٥١

 تدریس وب و انجام پروژه براي خانم مهندس نگار بهرامسري دانشجوي خارج از کشور
feup, Porto university in Portugal


