رزومه کاری
نام و نام خانوادگی :علی نصیری
تولد( 7631 :پلدختر)
تلفن تماس79739596171 :
تحصیالت :دانشجوی کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
آدرس ایمیلinfo@pishrosoft.com :
آدرس وب سایتwww.pishrosoft.com :
توانمندی ها:



















تحلیل ،طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مدیریتی و کاربردی
مدیریت و تولید محتوا در وب ،طراحی و پشتیبانی وب سایت (مدیریتی ،فنی و امنیتی)
طراحی و توسعه انواع وب سایت شخصی ،تجاری ،خبری ،دولتی ،فروشگاهی و شبکه های اجتماعی
سفارشی سازی سیستم های مدیریت محتوا ()CMS
طراحی و سفارشی سازی قالب وب سایت
طراحی انواع ماژول های مدیریتی و سیستم پرداخت آنالین بر روی وب سایت
سئو و بهینه سازی کامل وب سایت (سئوی قالب و سئوی محتوا)
بهبود رتبه سایت در موتورهای جستجو و رساندن سایت به نتایج اول جستجو در گوگل
طراحی لوگو ،بنر ،پوستر ،تصاویر سایت و پروژه مالتی مدیا بصورت حرفه ای
مسلط به انواع زبان های برنامه نویسی و بانک های اطالعاتی ،توانمندی در پیاده سازی تکنولوژی های جدید
تحت ویندوز(VB6, VB.Net, C#, Access, SQL Server, …) :
تحت وب(PHP, Html, Css, jQuery, Flash, JavaScript, MySQL, …) :
مسلط به انواع ( CMSسیستم مدیریت محتوا) برای مدیریت سایت
DataLife , Wordpress , Joomla , Nuke
مسلط به انواع  Panelبرای مدیریت هاست
cPanel, DirectAdmin, Parallels
راه اندازی و نصب سیستم های امنیتی و دوربین های مداربسته ،نصب پروژکتور و تابلوهای هوشمند
تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری و لوازم جانبی
مسلط به نرم افزارهای تحت ویندوز جهت انجام امور گرافیکی و مدیریتی و ...
کاربری کامپیوتر ( ICDLعالی)
مسلط به نرم افزارهای Word, Excel, PowerPoint, Access

سوابق کاری:
ردیف

نرم افزارهای طراحی شده

توضیحات/کارفرما

سال تولید

7

سامانه مدیریت امور اداری دانشگاه پیام نور پلدختر

دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر

7669

2

سامانه مدیریت امور بسیج دانشجویی دانشگاه

دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر

7669

6

مدیریت آژانس حرفه ای

آقای علیخانی

7697

4

نرم افزار امنیتی محافظ کاسیت (قفل فایل و پوشه)

دارای گواهی ثبت نرم افزار

7694

5

سامانه بانک جامع اطالعات دام و طیور

در حال ساخت

7666

3

سامانه مدیریت مشترکین ADSL

شرکت ارمغان صنعت جنوب

7669

1

مدیریت کامل کتابخانه

تکمیل شده

7697

6

خبرخوان یـوز (دریافت جدیدترین اخبار)

تکمیل و منتشر شده

7694

9

مبدل اسناد متنی (ورد) به پی دی اف

تکمیل و منتشر شده

7669

77

تقویم شمسی با قابلیت ثبت رویداد

تکمیل و منتشر شده

7666

77

نت یار (همیار اینترنت) بانک اطالعات سایت ها

تکمیل و منتشر شده

7696

72

مدیریت فروشگاه فرش

آقای محمودی

7692

76

مدیریت اموال کانون پرورش فکری لرستان

کانون پرورش فکری

7696

74

مدیریت فروشگاه و خدمات تصفیه آب

شرکت سالمت گستر آذربایجان

7694

75

کتاب الکترونیکی کار و فناوری

آموزش و پرورش پلدختر

7696

73

نرم افزار تبلیغات در یاهو مسنجر

تکمیل و منتشر شده

7694

ردیف

وبسایتهای طراحی شده

آدرس اینترنتی

سال تولید

7

بنیاد نخبگان استان لرستان

www.lorestan.bmn.ir

7697

2

پورتال رسمی شهرداری پلدختر

www.sh-poldokhtar.ir

7697

6

گروه تولیدی آگروتین

www.agrotin.ir

7696

4

خبرگزاری باالگریوه

www.balageriveh.ir

7692

5

مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان

www.hamyar5050.ir

7696

3

سایت شخصی کیومرث پورشفیع

www.pourshafi.com

7697

1

دانشگاه غیر انتفاعی پلدختر

www.ihepol.ac.ir

7696

6

امام جمعه شهرستان پلدختر

www.sarfipoor.com

7669

9

خبرگزاری اندیشه آنالین

www.andisheonline.ir

7692

77

شرکت پسمان پرتو شریف

www.ppstech.ir

7696

77

زر اندیشان

www.zarandishan.ir

7694

72

فانوس دانش – مشاوره تحصیلی

www.fanosedanesh.ir

7694

76

مرکز تحقیقات لیزر و پالسما

www.laserplasma.ir

7694

74

مه سفر ـ گردشگری و تور لحظه آخری

www.mahsafar.com

7694

75

سایت فرهنگی اجتماعی تژگاه

www.tezhgah.ir

7694

73

پایگاه شهید مصطفی میررضایی

www.mosfata-mirrezaei.ir

7694

71

روان یاد (فروش جزوات روانشناسی و یادگیری)

www.ravanyad.com

7694

76

خانه دکتری (اخبار دکتری وزارت علوم و بهداشت)

www.phdhome.ir

7694

79

کدینگ زبان (یادگیری زبان با روش کدینگ)

www.zaban100.ir

7694

27

ایده شو (پارک علم و فناوری همدان)

www.idea.hstp.ir

7694

