رزومه وحید میرزائی
سوابق کاری و حرفه ایی( :کلیه سوابق کاری به صورت پروژه های شخصی و آموزشی می باشد و همکاری با ارگان های دولتی و خصوصی صورت نگرفته است)
ردیف

شغل

سال

توضیحات

1

تدریس  ICDLو علوم پایه

99-97

تدریس خصوصی مهارت های هفت گانه درجه 1و9

2

طراحی وب سایت

93-97

طراحی و توسعه سیستم های مدیریت محتوا ،وب سایت ها و فروشگاه های اینترنتی

3

پشتیبانی و مدیریت وب

93-97

پشتیبانی فنی و محتوایی وب سایت ها ،شبکه های مجازی و فروشگاه های اینترنتی

4

تامین امنیت مجازی

94-97

تامین امنیت وب سایت ها ،حساب های کاربری ،سیستم های پرداخت آنالین

5

سیستم عامل

94-97

عیب یابی و رفع مشکالت نرم افزاری مبتنی بر سیستم عامل ویندوز

6

اینترنت

97-94

تبلیغات اینترنتی ،امنیت ،آموزش در سطح حرفه ایی

طراح ،مدیر ،مسئول پشتیبانی وب سایت ها و فضای مجازی هنرمندانی همچون رضا صادقی ،عماد طالب زاده ،نیکان ابراهیمی،
ناصر فرهودی و ...
زبان های خارجی:
ردیف

زبان

خواندن و نوشتن

درک مطلب

مکالمه

1

انگلیسی

خوب

خوب

خوب

مدارک تخصصی اخذ شده:
ردیف

نام مدرک

محل اخذ

1
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آموزشگاه خصوصی تحت نظارت ( سازمان فنی و حرفه ای )

9

طراحی صفحات وب

آموزشگاه خصوصی تحت نظارت ( سازمان فنی و حرفه ای )

مهارت های نرم افزاری ( :تقریبا با تمامی نرم افزارهای سیستم عامل ویندوز آشنایی و توانایی کار دارم ،که فقط به چند عنوان پر کاربرد اشاره شده است)

Backup & Recovery Tools
Corel Video Studio
Nitro PDF

NodPad ++
FZ
Wamp Server

Adobe Photoshop
Microsoft Office
Camtasia Studio

همکاری ها( :همکاری های داوطلبانه و افتخاری با شرکت ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی)

1

همکاری داوطلبانه با فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسدران انقالب اسالمی در جهت پاالیش فضای مجازی

2

همکاری داوطلبانه با پلیس فتا و نهاد فیلترینگ محتوای وزارت ارشاد اسالمی

3

همکاری افتخاری با دانشگاه دفاع ملی در جهت حفظ امنیت و پایداری پرتال دانشگاهی

4

همکاری افتخاری با شرکت های Microsoft, Tonec, Mozillaدر جهت ساخت و بهبود نرم افزاهای فارسی زبان

توانایی ها :


بهینه سازی موتورهای جستجوگر



تسلط کامل روی سیستم های مدیریت محتوا WordPress , Joomla , Mybb



تسلط کامل بر امور رایانه ای اداری و بازاریابی اینترنتی



نصب و راه اندازی مودم های اینترنت پرسرعت و بی سیم



رفع مشکالت نرم افزاری در رایانه شخصی ،گوشی های هوشمند و دیوایس های مبتنی بر سیستم عامل

