سوابق کاری

حسین شکرزاده
تلفي تواس05064022490 6
پست الکتشًٍیک hossein@shokrzadeh.ir 6
ٍب سایتhttp://www.shokrzadeh.ir 6
تاسیخ ٍ هحل تَلذ  0621 6تْشاى
ساکي  6تْشاى

سوابق تحصیلی
کارشناسی نرم افسار – دانشگاه پارسا بابلسر
کاردانی نرم افسار – دانشگاه صذرا تهران

سوابق حرفه ای
برناهه نویس و طراح سایت – شرکت طاووس رایانه  -تهران



تشًاهِ ًَیسی ٍ اًجام پشٍطُ ّای تحت ٍب
هطاسکت دس اًجام پشٍطُ ّای6
ٍ oب سایت طاٍٍس سایاًِ
ٍ oب سایت دکتش ًشاقی
ٍ oب سایت خطاتِ ی غذیش
ٍ oب سایت ًوایطگاُ حضَس

برناهه نویس و طراح سایت – راه حل سیستن سپنذار  -تهران






سال  43الی 44

تشًاهِ ًَیسی ٍ اًجام پشٍطُ ّای تحت ٍب
هطاسکت دس اًجام پشٍطُ ّای6
ٍ oب سایت فشٍضگاُ دل آٍاص
ٍ oب سایت عاضَسا
ٍ oب سایت تة هیضاى

برناهه نویس و طراح سایت – شرکت دریای نور  -تهران


سال  42الی 43

تشًاهِ ًَیسی ٍ اًجام پشٍطُ ّای تحت ٍب
هذیشیت تشخی پشٍطُ ّا
هطاسکت دس اًجام پشٍطُ ّای6
ٍ oب سایت کتاتخاًِ ،هَصُ ٍ هشکض اسٌاد هجلس ضَسای اسالهی (داسای ستثِ ی
سَم اسصیاتی ٍب سایت ّای حاکویتی کطَس دس سال )0650
ٍ oب سایت آیت اهلل ٍحیذ خشاساًی
ٍ oب سایت هذیشیت اکتطاف ًفت
ٍ oب سایت اًجوي فَتثال دستی جوَْسی اسالهی ایشاى
ٍ oب سایت ضخصی آقای هقصَدی
ٍ oب سایت ضشکت داسکَ
ٍ oب سایت گشٍُ صٌعتی ساسیٌا
ٍ oب سایت ضویش
ٍ oب سایت هَسسِ ی فشٌّگی اتَرس

سال  44الی 50

برناهه نویس و طراح سایت – هرکس اسناد انقالب اسالهی (نیروی سرباز اهریه)  -تهران



تشًاهِ ًَیسی ٍ اًجام پشٍطُ ّای تحت ٍب
اجشای پشٍطُ ّای6
ٍ oب سایت خثشی تحلیلی فاًَس ًیَص
ٍ oب سایت داخلی هشکض اسٌاد اًقالب اسالهی
ٍ oب سایت صٌذلی تشتش

برخی پروشه های انجام شذه شخصی










ٍب سایت داًطجَیاى آقای دکتش سعیذ کاٍیاًی
ٍب سایت تَکاضیذ
ٍب سایت آصادگاى اسدٍگاُ 05
ٍب سایت ضخصی علی اکثش تالفی داسیاًی
ٍب سایت طٍسًال علوی داًطگاُ آصاد اسالهی
ٍب سایت ضخصی دکتش کشین صاسع
ٍب سایت پیص ثثت ًام دتیشستاى سشٍش
ٍب سایت ضشکت آسًگ آسهاًی
ٍب سایت ضشکت آستیي ساصُ

ههارتها
ههارتهای برناهه نویسی













تشًاهِ ًَیسی تشای فشیوَسک  - joomlaتسلط
تشًاهِ ًَیسی تِ صتاى  – PHPتسلط
تاًک اطالعاتی  – MySQLتسلط
تشًاهِ ًَیسی  - JavaScriptهتَسط
تشًاهِ ًَیسی تا هتذ  – Ajaxتسلط
صتاى  – CSS ٍ HTMLتسلط
کتاتخاًِ ی  – jQueryهتَسط
تشًاهِ ًَیسی ضیء گشا – تسلط
طشاحی ٍ تَسعِ ی تاًک ّای اطالعاتی  -تسلط
تشًاهِ ًَیسی تِ صتاى  – Visual Basic 6هتَسط
تشًاهِ ًَیسی تِ صتاى  – Vb.netکن
کتاتخاًِ ی  – Mootoolsکن

ههارتهای نرم افساری





Ms Office
Word o
Excel o
PowerPoint o
Access o
Visio o
One note o
Outlook o
Adobe Photoshop
Adobe Audition

آشنایی با زبانهای خارجی

سال  50تا کٌَى



اًگلیسی 6هتَسط

سایر ههارتها
 داسای هذسک گزساًذى دٍسُ ی هذیشیت جلسات هزاکشُ دس هشکض سضذ داًطگاُ علن ٍ صٌعت
 داسای هذسک گزساًذى دٍسُ ی قشاس داد ّای تجاسی دس هشکض سضذ داًطگاُ علن ٍ صٌعت

