اﺷﮑﺎن ﻧﺼﯿﺮ ی ﻗﺪﯾﺮآﺑﺎدی

 ceo@ashkan.solutions
 ۰۹۱۲-۱۲۵-۰۷۴۰

ﻃﺮاح وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮور MBA ،و ﮐﺎرآﻓﺮ ﯾﻦ
 آدرس اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺮد  /ﻣﺘﺎﻫﻞ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﺷﻐﻠﯽ





ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق درﺧﻮاﺳﺘﯽ

ﻧﻮع ﻗﺮداد ﻫﻤﮑﺎر ی

ﺗ ﻮ اﻓﻘ ﯽ

ﭘﺎره وﻗﺖ  -ﻣﻮﻗﺘﯽ  -ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ

ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  MBAﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ
 ۱۳۹۳-۰۷ﺗﺎ ۱۳۹۷-۰۶

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ق ﻗﺪرت
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ دﻣﺎوﻧﺪ
 ۱۳۸۸-۰۷ﺗﺎ ۱۳۹۳-۰۷

دﯾﭙﻠﻢ ر ﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰ ﯾﮏ

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ



Windows System Administration

WordPress

CSS

Web Design

ﺻﻔﺤﻪ  ۱از ۴

ﺣﺮﻓﻪای

ﺣﺮﻓﻪای

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺣﺮﻓﻪای

JavaScript

ﻣﺒﺘﺪی

CMS

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

HTML5

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

Hosting Services

ﺣﺮﻓﻪای

armangar.com

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ



Network Administration

ICDL

اداﻣﻪ...

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺣﺮﻓﻪای

Linux System Administration

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

Adobe Photoshop

Microsoft Office

ﺣﺮﻓﻪای

Flash

ﻣﺒﺘﺪی

ز ﺑ ﺎن ﻫ ﺎ



اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﻋﺮﺑﯽ



ﺣﺮﻓﻪای

ﻣﺒﺘﺪی

آﻟﻤﺎﻧﯽ

ﻣﺒﺘﺪی

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﻣﺒﺘﺪی

ﻣﺪارک و ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

ﮐﺎرور ی PLC
ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻛﺸﻮر

CAE
ﺷﮑﻮه اﻧﺪﯾﺸﻪ



ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

۱۳۹۳-۰۱

۱۳۹۰-۰۱

دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ ق ﻗﺪرت از داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ دﻣﺎوﻧﺪ
Mikrotik

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ در اﯾﺮان ﻫﺎﺳﺖ

MCSE

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ در اﯾﺮان ﻫﺎﺳﺖ
LPIC 1 & 2

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ در اﯾﺮان ﻫﺎﺳﺖ

ﺻﻔﺤﻪ  ۲از ۴

armangar.com



دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

اداﻣﻪ...

VMWare

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ در اﯾﺮان ﻫﺎﺳﺖ



ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر ی

راﻫﮑﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺷﮑﺎن
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
اﯾﺮﺳﺎ ﻧﻤﺎی ﭘﺎرس
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ICT
اﯾﺮان ﻫﺎﺳﺖ
System Administrator
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﺎی ﭘﺎرس
ﻣﺸﺎور ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ICT
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ی
ﻃﺮاح وبﺳﺎﯾﺖ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ی
ﻣﺘﺮﺟﻢ

 ۱۶ﻣﺎه
 ۱۳۹۶-۰۱ﺗﺎﮐﻨﻮن
 ۲۸ﻣﺎه
 ۱۳۹۵-۰۱ﺗﺎﮐﻨﻮن
 ۵۲ﻣﺎه
 ۱۳۹۳-۰۱ﺗﺎﮐﻨﻮن
 ۲۳ﻣﺎه
 ۱۳۹۲-۰۱ﺗﺎ ۱۳۹۳-۱۲
 ۶۴ﻣﺎه
 ۱۳۹۲-۰۱ﺗﺎﮐﻨﻮن
 ۳۵ﻣﺎه
 ۱۳۹۱-۰۱ﺗﺎ ۱۳۹۳-۱۲

XS-Software

 ۴۷ﻣﺎه

ﻣﺪﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت

 ۱۳۹۱-۰۱ﺗﺎ ۱۳۹۴-۱۲

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﺑﺮﻗﮑﺎر
ﺳﯿﻢ ﺳﻮم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺳﯿﻢ ﺳﻮم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت IT

ﺻﻔﺤﻪ  ۳از ۴

 ۵۹ﻣﺎه
 ۱۳۸۸-۰۱ﺗﺎ ۱۳۹۲-۱۲
 ۲۳ﻣﺎه
 ۱۳۸۷-۰۱ﺗﺎ ۱۳۸۸-۱۲
 ۳۵ﻣﺎه
 ۱۳۸۶-۰۱ﺗﺎ ۱۳۸۸-۱۲

armangar.com



ﭘﺮوژهﻫﺎ

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺤﺖ وردﭘﺮس
ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ در اﯾﺮان ﻫﺎﺳﺖ

ﻓ ﺮد ی
۱۳۹۷-۰۱

http://iranhost.com
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎز ی ﺑﻼگ اﯾﺮان ﻫﺎﺳﺖ
ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ در اﯾﺮان ﻫﺎﺳﺖ

ﻓ ﺮد ی
۱۳۹۶-۰۱

http://iranhost.com
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ICTدر اﯾﺮﺳﺎ ﻧﻤﺎی ﭘﺎرس

ﻓ ﺮد ی
۱۳۹۶-۰۱

http://irasnp.com
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه AMB Iran
ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨﺎور ی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ICTدر اﯾﺮﺳﺎ ﻧﻤﺎی ﭘﺎرس

ﻓ ﺮد ی
۱۳۹۵-۰۱

http://irsanp.com



ﻣﻘﺎﻻت ،ژورﻧﺎلﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎ

ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ – ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻓﯿﺴﺒﻮک

ﻓ ﺮد ی

دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ

۱۳۹۴



آزﻣﻮن ﻫﺎ
۱۳۹۵-۰۱

IELTS
ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن 6.7 :



ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ آدرس  http://ashkan.topﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎ ﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ  ۴از ۴

armangar.com

