به نام خدا

اطالعات فردی:
نام و نام خانوادگی :مجید مقصودی پور
تاریخ تولد1368/10/10 :
ساکن :تهران ،میدان رسالت ،خیابان هنگام.
شماره تماس0912 723 51 73 – 0921 123 36 50 :
وب سایتhttp://majidnetwork.ir :
پست الکترونیکmajidmaghsoudipour@gmail.com :
خدمت سربازی :پایان خدمت سربازی

اطالعات تحصیلی:
مقطع

رشته

محل اخذ

کارشناسی ارشد

فناوری اطالعات /

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

سیستم های اطالعاتی

تهران مرکز ی

فناوری اطالعات /

دانشگاه جامع تحقیقات

تجارت الکترونیک

صنعتی ایران

کامپیوتر /

دانشگاه آزاد اسالمی واحد

نرم افزار

شهرری

کامپیوتر  /طراحی وب

هنرسنان شهیدآوینی

کارشناسی
کاردانی
دیپلم

سوابق کاری:
نوع

محل

سمت

مدت

بازی دان رویش گستر

مدیر تولید نرم افزار CTO

 14ماه

تمام وقت

مدیر تولید نرم افزار CTO

 7ماه

تمام وقت

مدیر تولید نرم افزار CTO

 8ماه

تمام وقت

شرکت توسعه سیستم های
کاربردی و حسابداری ملک
شرکت نگین رفاه آپادانا
(فروشگاه زنجیره ای رفاه)

همکاری

برنامه نویس پورتال  /سیستم های

شرکت داده پردازی دوران

تلفنی VOIP

 10ماه

تمام وقت

شرکت BroTravel
(موسسه توریستی و

مدیر تولید پروژه اتوماسیون شرکت

گردشگر ی در کشور ترکیه و

گردشگری CTO

پروژه ای

 1سال

بلغارستان)
موسسه رهپویان دانش و

برنامه نویس سیستم مدیریت آموزش

اندیشه خالق

الکترونیک

 2ماه

پروژه ای

 3ماه

پروژه ای

شرکت تحلیل داده ها

مدیر تولید نرم افزار CTO

 4سال

تمام وقت

واحد نوساز ی شهردار ی

مدیر فناوری اطالعات

 6ماه

تمام وقت

شرکت صنعت سازان وارش

طراح و برنامه نویس وب

 5ماه

پروژه ای

شرکت مهرصبا رایانه

طراح و برنامه نویس وب

 1سال

تمام وقت

برنامه نویس وب در پروژه مدیریت

شرکت تجارت پایدار (دایره)

مدارس

مدیریت پروژه:
کنترل پروژه
مفاهیم کنترل پروژه SDLC ،چرخه حیات توسعه نرم افزار ،چهارچوب اسکرام و  ،Agileطراحی و درک
درخواست طراح پیشنهادی  ،RFPطراحی و پیاده سازی نمودار ساختار پایگاه داده  ،ERDطراحی و پیاده
سازی ساختار شکست کار  WBSدرقالب سطح بندی ،فاز بندی ،نسخه بندی سیستم.
رهبری تیم توسعه نرم افزار
رهبری تیم توسعه نرم افزار ،مانیتورینگ روند پیشروی پروژه ،مدیریت کارها توسط برنامه های
 ،Task Managerهمفکری و ارائه راه کارهای اصولی و روش های پیاده سازی و نقشه راه به تمامی
قسمت های تیم ) (Backend & Frontendبه عنوان  ،Full Stack Developerارائه گزارشات ،جلسات با
مدیران ارشد سازمان (شرکت) و مشتری ها .ارائه حداقل محصول پذیرفتنی  MVPتا ارائه محصول نهایی
مدیریت سیستم های اطالعاتی
داشبورد های هوش تجاری Business Intelligence
سیستم های توصیه گر Recommender Systems
انبار داده Data Warehouse, Data mart
مدیریت و تسهیم دانش در تیم و سازمان
مدیریت کنترل نسخه و سورس کد
Version Control System & Distributed Version Control System

)Git (GitLab,GitHub,BonoboGitServer
)SVN (Tortoise SVN
)TFS (Team Foundation Server

تدریس:
دوره های مهارت تدریس
گذراندن دوره های مهارت تدریس ضمن خدمت آموزش و پرورش استان تهران زیر نظر دانشگاه
فرهنگیان:
روش ها و فنون تدریس ،اصول طراحی آموزشی ،سنجش و ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان
نیروی قراردادی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران
دریافت لوح تقدیر معلم نمونه سال  ،1399رشته شبکه و نرم افزار هنرستان های فنی و حرفه ای منطقه
 3استان تهران
هنرستان فنی و حرفه ای عصر انقالب منطقه  3آموزش و پرورش
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه – پیاده سازی سیستم های اطالعاتی و طراحی وب
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه – توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه – طراحی و پیاده سازی شبکه های رایانه ای – دانش فنی تخصصی
هنرستان کار و دانش شهید آوینی منطقه  3آموزش و پرورش
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه – شهروند الکترونیک
مجتمع فنی تهران شعبه مرکزی سعادت آباد (شعبه های ونک ،تهرانپارس ،پیروزی)
دوره  - PHP & MYSQL Web Developmentدوره  - Web Design Packزبان برنامه نویسی C#

جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران
دوره ) Certified Internet Webmaster (CIWکارشناسی ارشد طراحی وب

الیتک دانشگاه صنعتی شریف تهران
دوره Web Design Pack

دهکده جهانی دانش و مهارت (ابن سینا)
دوره Web Design Pack

سرای محله تهرانپارس
دوره ) Microsoft Certified Solutions Developer (MCSDکارشناسی ارشد برنامه نویسی ماکروسافت
دوره ) Certified Internet Webmaster (CIWکارشناسی ارشد طراحی وب
دوره PHP & MYSQL Web Development

مهارت ها:
طراحی وب

HTML5, CSS3, JavaScript, Jquery, React.js, Ajax, Angular JS, Bootstrap, UIKit,
… WebPack,SASS, UI & UX,

برنامه نویسی

.Net (C# And VB.net) Web App(ASP.net Web form & MVC(.net Core)) & Win
App. OOP, Design Pattern, SOLID.
ORM: Linq - Entity Framework(Code Frist,EF Core) - Dapper.
WebServices (Restful Web API (Swagger Dicumention) & WCF)
SignalR
PHP (Codeigniter2,3,4 MVC)(Yii2)(Laravel)(Smarty).
C,Java,C++,VB6.
Android Programing (java AndroidStudio Native) Material Design Google.
پایگاه داده

MSSQL Server, MySQL, MangoDB
شبکه

Windows Server – Active Directory
Management UBNT Radio Dish

راه انداز ی شبکه های بیسیم (آنتن های
رادیویی) و با سیم و مدیریت کاربران و منابع
اشتراک
 برنامه نویسیVIOP  مبتنی برAsterisk

Asterisk
AGI
AMI
Elastic

، سیستم های تلفتی پیاده ساز ی صف ها
 ارتباط با سیستم های.مدیریت و مانتورینگ
دیگر از طریق تلفن مانند تلفن بانک

:اطالعات نمونه کارها
توضیحات
محصول شرکت بازی دان رویش گستر

http://www.bazidan.com

معرفی
مالتی پلتفرم
، انبار،حسابداری،فروش
 تامین کننده،سرمایه گذاری
و فروشگاه الکترونیکی اسباب
بازی بازی دان

سامانه مدیریت کارمندان

محصول یک شرکت پرستاری و مشاوره بیماران در کشور انگلستان

http://employeedashboard.perfectpal.co.uk
ساخت و فروش انواع کاغذ و

وب سایت معرفی محصوالت و خدمات شرکت نوید کارتن

جعبه های کارتن
مقاالت و اخبار روز

https://www.navidcarton.com/
وب سایت خدمات حسابداری و مشاور مالیاتی

حسابداری و مالیاتی و

https://m-joolaei.ir/

حسابرسی
تدریس و تالیف دوره های

وب سایت خدمات آموزشی در حوزه کاربری کامپیوتر

کاربری کامپیوتر و گرافیک
سیستم تحت وب مدیریت

https://m-maghsoudipour.ir/
محصول شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

حسابداری بنک داری
سیستم مدیرت رستوران ها و

محصول شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک

ارسال غذا به صورت آنالین
سامانه مدیریت برگزاری

نصب شده در سرور محلی شرکت ( BroTravelموسسه توریستی و

تورهای مسافرتی ،رزرو هتل

گردشگر ی در کشور ترکیه و بلغارستان)

و کنسرت ها
(فروش،حسابداری،رزرو )...
شرکت توانا بزرگترین تولید

معرفی شرکت دانش بنیان توسعه اندیشان اطلس (توانا)

کننده سیلندر در خاورمیانه

https://www.tavana-grp.com/

سیستم محاسبه عوارض

به صورت پیمانکار با سازمان فناور ی اطالعات و ارتباطات شهردار ی

شهردار ی بر پایانه ها

تهران

سیستم یک پارچه دربیرخانه

نصب شده در چند شرکت طرف قرارداد محصول شرکت تحلیل داده ها

سیستم کارشناسی و خرید و

به صورت پیمانکار با شرکت خصوصی بهسازنگهدار زیرنظر شهردار ی

فروش خودرو

تهران مستقر در پایانه بیهقی و مراکز خرید و فروش خودرو کرج

http://www.dueterminal.tehran.ir

چیتگر ،و شهردار ی شهر بروجرد
سیستم یکپارچه انبار

نصب شده در چند شرکت طرف قرارداد محصول شرکت تحلیل داده ها

اولین سیستم درگاه واسط

نصب شده در سرور سایت فرستنده در شرکت مهرصبا رایانه

پرداخت در ایران ،کار با درگاه
پرداخت الکترونیک و ارسال
از طریق پست درکل کشور

http://www.ferestande.com

سایت اطالع رسانی کلنیک

نصب شده در سرور کلنیک فوق تخصصی آلرژ ی تهران

فوق تخصصی آلرژ ی تهران
سامانه آزمون آنالین برای

http://www.clinicallergytehran.ir
نصب شده در سایت داخلی دبیرستان های منطقه  3تهران

مدارس
سایت فروشگاه خشکبار و

اطالع رسانی و فروش

آجیل تبریز
ساخت پرتال مدارس دایره

http://www.tabrizmotevaze.ir/
شرکت تجارت پایدار(مدیریت مدرسه،دانش آموزان،معلمان ،آزمون
آنالین،پنل پیامک ،بانک سوال،برنامه هفتگی،موارد انضباطی (...

سایت کاریابی برای کارجویان

سیستم مدیریت جذب نیرو و آگهی های استخدامی

و کارفمایان

http://www.karmenu.ir

سیستم ثبت بیمه نامه

سیستم ثبت آنالین بیمه نامه آسانسور توسط نمایندگی های مجاز

سامان

بیمه سامان (دفتر مرکزی کرج)

سایت فروش محصوالت

ارائه خدمات و محصوالت پزشکی

پزشکی
سایت معماری و طراحی

http://www.bitarbastan.ir
کاتالوگ محصوالت و اطالعات شرکت پرتو

http://www.partoart.com
سایت کارشناسی و اطالعات

اعزام کارشناس و اطالعات فنی و بدنه خودرو

خوردو
سایت طراحی دکوراسیون

http://www.hamyar-khodro.ir
کاتالوگ محصوالت و خدمات دکوراسیون در کشور سوئد

داخلی
سایت کارخانه کارتن سازی و
بسته بندی
خدمات فنی اتوموبیل و

http://www.massiart.se
گاتالوگ محصوالت و خدمات بسته بندی و کارتن شرکت پرندپیشتاز

http://www.parandpishtaz.com
کاتالوگ محصوالت و خدمات فنی و تجهیزات تعمیراتی

تجهیزات تعمیراتی
فروش سکه های تاریخی

http://www.piroozansanat.ir
کاتالوگ محصوالت و فروش

http://silvercoin.ir

برنامه نویسی هنر آفرینش است.

