به نام خدا

اطالعات فردی:
نام و نام خانوادگی :مجید مقصودی پور
تاریخ تولد1368/10/10 :
ساکن :تهران ،میدان رسالت ،خیابان هنگام.
شماره تماس0921 123 50 36 :
وب سایتhttp://majidnetwork.ir :
پست الکترونیکmajidmaghsoudipour@gmail.com :
خدمت سربازی :پایان خدمت سربازی

شرایط کاری:
بیمه

حداقل حقوق درخواستی

از اولین روز کاری  +عید و سنوات

3.500.000

اطالعات تحصیلی:
مقطع

رشته

محل اخذ

کارشناسی

فناوری اطالعات  /تجارت الکترونیک

دانشگاه جامع تحقیقات

کاردانی

کامپیوتر  /برنامه نویسی

دیپلم

کامپیوتر  /طراحی وب

صنعتی ایران
دانشگاه جامع تحقیقات
صنعتی ایران
هنرسنان شهیدآوینی

سوابق کاری:
محل

سمت

شرکت داده پردازی

برنامه نویس پورتال  /سیستم های تلفنی

دوران

VOIP

مدت
 10ماه

نوع
همکاری
تمام وقت

شرکت آندیرا (موسسه
توریستی و گردش گر ی

برنامه نویس اتوماسیون برنامه تحت ،ادار ی

در کشور ترکیه و

اندروید ،شبکه های بیسیم

 5ماه

پروژه ای

بلغارستان)
شرکت تجارت پایدار

برنامه نویس وب در پروژه مدیریت مدارس

 3ماه

پروژه ای

شرکت تحلیل داده ها

مدیر تیم برنامه نویسی

 4سال

تمام وقت

واحد نوساز ی شهردار ی

مدیر قسمت فناوری اطالعات

 6ماه

تمام وقت

طراح و برنامه نویس وب

 5ماه

پروژه ای

طراح و برنامه نویس وب

 1سال

تمام وقت

(دایره)

شرکت صنعت سازان
وارش
شرکت مهرصبا رایانه

سوابق کاری:
طراحی وب

HTML 5, CSS3, Jquery, Ajax, Angular JS, Bootstrap,UI & Ux, ,Less...
برنامه نویسی

.Net (C# And VB.net) Web App(ASP.net Web form & MVC(.net Core)) & Win
App.
WebServices (web API) - SignalR.
Linq - Entity Framework(Code Frist).
PHP (Codeigniter MVC)( Laravel)(Smarty).
C,Java,C++,VB3.
Android Programing (java AndroidStudio) Material Design Google.
پایگاه داده

MSSQL Server, MySQL

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

Windows Server – Active Directory
Management UBNT Radio Dish

 Asteriskمبتنی بر VIOPبرنامه نویسی

Asterisk
AGI
AMI
Elastic

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

اطالعات نمونه کارها:
توضیحات

معرفی
سیستم محاصبه 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 00کیلومتر شهر بروجرد
سیستم یکپارچه انبار

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

سیستم کار با درگاه پرداخت

نصب شده در سرور سایت فرستنده در شرکت مهرصبا رایانه

الکترونیک و ارسال از طریق

http://www.ferestande.com

پست درکل کشور
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
آجیل تبریز
ساخت پرتال مدارس دایره

اطالع رسانی و فروش

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

سایت کاریابی برای کارجویان
و کارفمایان

سیستم مدیریت جذب نیرو و آگهی های استخدامی

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
پزشکی

ارائه خدمات و محصوالت پزشکی

سایت معماری و طراحی

کاتالوگ محصوالت و اطالعات شرکت پرتو

http://www.bitarbastan.ir

http://www.partoart.com
سایت کارشناسی و اطالعات
خوردو
سایت طراحی دکوراسیون
داخلی
سایت کارخانه کارتن سازی و
بسته بندی
خدمات فنی اتوموبیل و
تجهیزات تعمیراتی

اعزام کارشناس و اطالعات فنی و بدنه خودرو

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

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

http://www.piroozansanat.ir

