رزومه
رامین هاشمی
متولد8631/20/02:
تلفن تماس26806362300-26808868030:
پست الکترونیکیRamin.hashemi@ymail.com:
وبسایتraminhashemi.ir:
عالئق و فعالیت هاي حرفه اي
 برنامه ريزي و مديريت پروژه هاي نرم افزاري
 تحليل و طراحي سيستمهاي نرم افزاري

 برنامه نويسي در .netframework
 پياده سازي سيستم هاي تحت وب

 برنامه نویسی آندروید
 شبکه هاي کامپيوتري در زمينه سخت افزار و نصب تجهيزات
سوابق مرتبط كاري
 شركت نرم افزاري سارگن صنعت جنوب(فروردین ماه  13تا فروردین ماه )10
 هدايت بخش نرم افزاري شرکت در راستاي توليد نرم افزارهاي مالي و حسابداري
 برنامه ريزي ،نظارت و مديريت پروژه
 همکاري در پروژه هاي نرم افزاري محاسبه حقوق و دستمزد ،قيمت تمام شده ،انبار
 شركت كامپیوتري آروند(اردیبهشت ماه  11تا خرداد ماه )62
 هدايت بخش نرم افزاري شرکت در راستاي توليد نرم افزارهاي مالي و حسابداري
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 انجام نرم افزارهاي شهرداري،ميراث فرهنگي و سازمان هاي مختلف دولتي استان
 انجام پروژه هاي وب سايت مديريت هتل داري ميراث فرهنگي
 شركت كامپیوتري صفحه گستر(خرداد ماه 62تا خرداد ماه )68
 هدايت بخش نرم افزاري شرکت در راستاي توليد نرم افزارهاي مالي و حسابداري
 انجام پروژه هاي فروش آنالين و ....


 انجام خدمت سربازي(تیرماه68تا بهمن ماه )8660
 هدايت بخش نرم افزاري شرکت در راستاي توليد نرم افزارهاي مالي و حسابداري
 انجام پروژه هاي فروش آنالين و ....


 شركت مرینوس()8666
 تحليل،برنامه نويسي و اجراي نرم افزار مربوطه
 ساخت وبسايت هاي متفاوت
 انجام پروژه هاي شبکه هاي اجتماعي

تحصیالت
اخذ كارشناسی فن آوري اطالعات( )ITاز دانشگاه پیام نور شیراز
مهرماه  – 8613تیرماه 8662

 معدل61:
 پروژه سال آخر :پياده سازي وب سايت شبيه به وب سايت خريد و فروش شرکت ايران
خودرو

وضعیت نظام وظیفه
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اخذ مدرک پایان خدمت در تاریخ 8660/88/28

مدارک
 مدرک كار با یونیکس از فنی و حرفه اي
 مدرک ADOBE DIRECTOR MXاز فنی و حرفه اي
 مدرک طراح مقدماتی صفحات WEBاز فنی و حرفه اي
 مدرک  network+از فنی و حرفه اي
 مدرک  ICDLاز آموزشگاه مرتبط

مهارت هاي مرتبط


تکنولوژي وب :
 oمسلط در بکارگيري انواع تکنولوژيهاي وب از جملهXML, XHTML, JavaScript
 oمسلط در بکارگيري  cmsهاي آماده از جمله wordpress

 برنامه نویسی:
 oمجرب در برنامه نويسي  ASP.Netوc#
 بانك اطالعاتی:
 oمسلط به مدل سازي اطالعات ،طراحي بانكهاي اطالعاتی رابطه اي MS SQL Server

 شبکه:
 oآشنايي کامل با سخت افزارهاي شبکه و همچنين امورات سخت افزاري از قبيل کابل
کشي،سوکت زني و ...
 زبان انگلیسی:
 oدر سطح پيشرفته جهت ترجمه و متوسط جهت مکالمه
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 نمونه كارها:
 oویندوز:
 .8برنامه نویسی نرم افزار درآمد،بودجه،آتش نشانی و  ...شهرداري هاي
استان فارس
 .0برنامه نویسی باشگاههاي ورزشی شیراز
 .6برنامه نویسی سیستم حضور غیاب و فروش بلیط استخر انقالب
 .0برنامه نویسی جسابداري هاي آموزشگاه هاي زبان
 .5برنامه نویسی هاي انبارداري چند كارخانه در شهرک صنعتی
..... .3
 oوبسایت:
http://honargroup.com .8
http://inenop.com .0
http://behinazma.com .6
http://gelimax.com .0
http://bashomanews.ir .5
http://merinos.me .3
http://pardisshiraz.com .0
http://shopbmw.ir .1
http://1000ESTEKHDAM.ir
http://ghatogh.ir .82
http://sarvenaz-mag.ir .88
http://merinos.me.80
http://shopbmw.ir
.86
http://milkdirector.com
.80
.85

وبسایت مدیریت هتل هاي گردشگري استان فارس

.83

....
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