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   : مشخصات فردي -1

 

 مهرداد جعفری : نام و نام خانوادگی

 71/77/96  تاریخ تولد:  رزنمحل تولد: 

  متاهل        مجردوضعیت تاهل:   

            معاف دائم           پایان خدمت   وضعیت نظام وظیفه:

       ه نوریمتری آیت ال 71خ  -رزن        تلفن تماس: نشانی و 

   06716019160      تلفن تماس)همراه(: mehrdad.jafari1404@yahoo.com        پست الکترونیکی:

 
 

 : سوابق تحصيلي -2

 نام واحد آموزشي محل تحصيل معدل
 مدت تحصيل

 مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرایش
 از تا

19/79 خوارزمی   آموزشکده مالیر   کاردانی کامپیوتر نرم افزار 11 16 
11/79 رکامپیوتهندسی م مهندسی نرم افزار 60 60 علمی کاربردی  مالیر   کارشناسی 

   

 

 : سوابق حرفه اي  -3
پاره وقت/ تمام وقت/ 

 مشاورهپروژه/

امکان ارائه گواهي سابقه کار 

 دارید؟
 سمت علت قطع رابطه

 مدت همکاري
 نام سازمان / شرکت

 کافی نت و گیم نت 11 19 اپراتور اتمام کار     بلی       خیر پاره وقت

 67 60 بازرسی و اطالعات اتمام قرارداد ی    بل       خیر پاره وقت
 ناحیه مقاومت بسیج سپاه رزن 
 )حوزه مقاومت شهید حسینی(

 IT  - 60کارشناس  ادامه دارد ی    بل       خیر تمام وقت
 فرمانداری شهرستان رزن

 )ستاد انتخابات(

 67 - کارشناس امور رایانه ادامه دارد     بلی       خیر تمام وقت
 دانشکده مدیریت و حسابداری رزن

 )دانشگاه بو علی سینا(

 IT - 69 مدرس  اتمام قرارداد ی    بل       خیر پاره وقت
 سازمان فنی و حرفه ای
 )آموزشگاه های آزاد(

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رزن 69 - کارشناس امور رایانه ادامه دارد ی    بل       خیر پروژه/مشاوره

 آزمایشگاه آتا طب قروه درجزین 94 - کارشناس امور رایانه ادامه دارد ی    بل       خیر پروژه/مشاوره

 آزمایشگاه بوعلی سینا رزن 93 - کارشناس امور رایانه ادامه دارد ی    بل       خیر پروژه/مشاوره

 آموزشگاه رباتیک آراد 69 - مدیر و موسس  ادامه دارد ی    بل       خیر پاره وقت

نماینده فروش  ادامه دارد ی    بل       خیر -
ADSL 

 پیشگامان-اینترنت فن آوا 95 -

 69 - مدیرعامل و سهامدار ادامه دارد ی    بل       خیر تمام وقت
شرکت مسولیت محدود رایان 

 کاران آراد
 



 

 :هاي تخصصي  مهارت  -4

 مهارتنام  ميزان تسلط

 اداره پست رزن و ...( ترانکینگ اجرای شبکه و )(...تسلط کامل )نصب و راه ندازی شبکه ها و تجهیزات شبکه و

که
شب

ی 
دس

مهن
 

ک
وتی

کر
 می

ت و
ساف

رو
یک

ما
 

Net+,A+ 

 TMG Server 2010 (مورد نیاز  و ... Configتسلط کامل )نصب و راه اندازی ، امکان سنجی و 

 CCNA Wireless (سیم و...را ه اندازی شبکه های بی سیم ، بروزرسانی و امنیت شبکه های بیتسلط کامل )از جمله ایجاد و 

 گتسلط کامل بر سه دوره)مهندسی شبکه میکروتیک وایرلس و شبکه های محلی()راه اندازی شبکه اکانتین

 .(رزن عالمه دانشکده مدیریت و حسابداریدانشجویی خوابگاه 

Microtik 

MTCNA-

MTCUME-

MTCWE 

اینترنت  ، اشتراک منابع وActiveDirectory، راه اندازی LANتسلط کامل )راه اندازی شبکه های 
 )آزمایشگاه آتاطب قروه، آزمایشگاه بوعلی سینا رزن، دانشکده مدیریت رزن، اتحادیه گاوداران رزن، دانشگاه ازاد رزن((و...

MCSE-MCITP 

 Visual Basic-Access )مدرسه و پایگاه بسیج(طراحی و پیاده سازی سیستم اتوماسیون کتابخانه در شهرستان رزن   -تسلط کامل

 Photoshop cs6 &  above (بنر ،آرم، بروشور، کاتالوگ و... تسلط کامل )طراحی

اندازی سامانه نصب و راه -سامانه آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رزن سرور و  راه اندازینصب و 
 آزمایشگاهی آتاطب قروه درجزین.

SQl server & 

WinServer2012  

وب سایت قبلی دانشکده مدیریت و  پشتیبانی ، تولید وطراحی)کارهای انجام شده :  تسلط کامل
 ،پشتیبانی وب سایتوب سایت فروشگاهی(طراحی )پایان نامه کارشناسی ، (basu-dma.ir)حسابداری

 .(طراحی و پیاده سازی انواع پروژه شخصی و شرکتی (razan.basu.ac.irرزن) دانشکده جدید
PHP & MySQL & CMS 

 IP camera   &digital ره اندازی و پشتیبانی سیستم های حفاظتی و امنیتی مبتنی بر شبکه)آزمایشگاه آتاطب قروه و ...(

 
 

 : مهارت درزبان خارجي  -5
 Reading Writing Speaking خارجي زبان

 - خیلی خوب  خیلی خوب انگلیسی
 
 

 : سوابق بسيجي  -6

 عنوان
 مدت همکاري

 نوع عضویت سمت
 تاریخ پایان تاریخ شروع

 فعال بسیجی داوطلب  ادامه دارد 19 )ص( رسولحوزه مقاومت بسیج حضرت 
 فعال بسیجی داوطلب 16 11 دانشکده خوارزمی مالیر بسیج دانشجویی

 فعال امدادگر  -بسیجی داوطلب  ادامه دارد 16 شهرستان رزنامام حسین )ع(  791گردان 
 
 

 شرحی از دوران تحصیل :

 

 

در پایان این ر گروه آموزشی کامپیوتر بوده ام که د هنرجوی برتر سال سومامام علی )ع( در  هنرستان درتحصیالت  گذراندن با اینجانب

والی از در سه ترم متدر طی این سالها نیز  وبا شرکت در آزمون سراسری در آموزشکده خوارزمی دانشگاه فنی و حرفه ای پذیرفته شده دوره 

با پایان رسیدن این دوره به خدمت مقدس سربازی فراخوانده شده  و مفتخر به خدمت در سپاه پاسداران انقالب  دانشجویان برتر بوده ام ،

بعد از پایان خدمت مقدس سربازی ، می باشم به عنوان سرباز نمونه در پایان این دوره نیز مفتخر به دریافت لوح تقدیر که می باشم اسالمی 

 به پایان رسانیده ام.نیز در دانشگاه علمی کاربردی مالیر پذیرفته شده و تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی در این دانشگاه 


