
 

 ایزایران از اموزشگاه فرهنگ گستر کرمان + network   دریافت مدرک 96شهریور سال .7

 ایزایران از اموزشگاه فرهنگ گستر کرمان CCNA     دریافت مدرک 97خرداد  سال .8

 ایزایران از اموزشگاه فرهنگ گستر کرمان  - MCSA در یافت مدرک 97اسفند سال .9

 ایزایران از اموزشگاه فرهنگ گستر کرمان  - VMWAREدریافت مدرک  98.اردیبهشت سال 10

 zabbixزبیکس آموزش های مانتورینگ اشنایی با سخت افزار و  99.مهر 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروفایل

   1373من امید مجیدی متولد 

فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی سیرجان رشته  

   نرم افزاری و کامپیوتریمعماری سیستم های  

 97فارغ التحصیل  -  94ورودی  

فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد رشته  

 مهندسی نرم افزار 

 94رتبه سوم ورودی  

 ارتباط با من 

 :موبایل

09137209549 

 

 وبسایت:

Omidmajidi.ir 
Ariawebjavan.ir 

Arkapro.com 
 

 ایمیل: 
info@omidmajidi.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  کار  100  تا  صفر از انها توسعه و وردپرس  و  php حوزه نویس  برنامه 1373 متولد  مجیدی  امید

   طراحی بیش از ,ها استارتاپ  خصوص در   فعالیت و حوزه  این در  کار سابقه سال   10  از بیش با

 .انجام داده ام شخصی  و فروشگاهی شرکتی  مختلف های زمینه  در  سایت 60

 افزار نرم   مهندسی  ارشد کارشناسی:  رشته

 جمعه  امام دفتر  - احمر هالل - کوهبنان شهرستان  شهرداری  با فعالیت

  سیرجان گهر گل - فانوس  هنری  فرهنگی موسسه -  کویر  بام توتیای چندمنظوره موسسه

  اندیشه معراج   ورزشی مجموعه  - شفق سیستم پارس تعاونی - مارلیک   بازرگانی های  شرکت

  -  خدماتی و ساختمانی مصالح   فروش های حوزه -  پرتوناب وایر فروش  شرکت-گهر گل

 12  تبلیغاتی استودیو  و نیلسا  اتلیه - زردبنفش  تبلیغاتی استودیو

 

 تجارب کاری 

ز   زیر ساخت فناپ   – تا حاضر   99  مرداد 19ا  شرکت 
 تورینگ یمان -  NOCکارشناس  .1

 و دوربین ها برای اتصاالت کارخانه  DCبررسی دیتاسنتر  .2

 بررسی درستی و صحت اتصاالت شبکه  .3

 ارسال گزارشات و پیگیری امور بخش ها .4

ل     موسسه عالی آموز   –  99  تیر   30  تا   99  سا
 فنی  پشتیبانی .1

 مدیر آی تی مجموعه  .2

ز  ل   ا وند   کامپیوتری   شرکت   –  98  تا   97  سا را    ز
 شرکت  در شده تولید محصوالت پشتیبانی .1

 شرکت  داخل  تحت وب  افزاری نرم توسعه .2

 شرکت   خارجی  و داخلی سرور پشتیبان .3

 مرتبط  تحت وب  های افزاری نرم اشکاالت رفع و مشتریان با ارتباط مدیریت .4

 مشتریان  به ی تحت وبافزارها نرم آموزش .5

 وب  تحت های افزار نرم اشکالت و باگ رفع .6

ز  ل   ا ریا   شرکت   –  96  تا   92  سا  جوان   وب   ا
 وب توسعه و پشتیبانی و  سایت طراحی مسئول

 شده تولید های سایت پشتیبانی و سایت طراحی .1

 مربوطه های سایت وب امینتی های باگ و مشکالت رفع و توسعه .2

  ها سایت وب تمامی فنی پشتیبان .3

 ها سایت وب بعضی  سئو و محتوایی پشتیبان .4

 وب  طراحی و ریزی برنامه مدیر .5

 ای  حرفه های تجربه و ها ومهارت آموزش کسب

  اموزش –اشنایی با دستورات کامپیوتر و محیطی ویندوز و نرم افزار های مختلف تحت ویندوز و  وب  90تا  84سال .1

  انگلیسی زبان پایه

  دریافت اموزشهای مربوطه از سیستم های سخت افزاری 91سال .2

ل  .3 کرمان   ICDL دریافت مدرک   91سا ز موسسه خورشید  رت هفتگانه بین المللی  ا ها  م
 :یادگیری مهارت ها نرم افزاری و تحت وب و زبان های تحت وب 94تا   92ال س.4

  php – css – html – jomla – worpress – moodle – testa – nomra – booking – deropal – cpanel – direckadmin zpanel – 
plesk – whmcs – whm -  - CDN -SSL KINDE-DNS – DOMAINs  - photoshop 

ل .5 ز موسسه خورشید   ICDL Advanced مدرک   2دریافت    93  سا ر پوینت بین المللی ا و و پا رد   رت پیشرفته و ها م
   کرمان با تایید اموزش پرورش 

 الکترونیک بانکداری – کامپیوتر یادگیری جمله از هایی مهارت –شهروند الکترونیک   ecitizan دریافت مدرک 93سال .6

 و ... بین المللی از موسسه کوثر  با تاییده دانشگاه   lerning & lisening زبان – اجتماعی های اسیب از پیشگیری –

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ها  ه  ه وقت   پروژ ر  وبسایت   -  پا
 

 Nohmajidi.ir –طراحی سایت موسسه شهید نوح مجیدی  92مهر ماه سال  .1

 kouhbananomid.ir – طراحی سایت خبری کوهبنان امید  92ابان  سال  .2

 rcs-ko.ir –طراحی سایت هالل احمر کوهبنان  92اذر سال  .3

 jonbeshieh.com –طراحی سایت مذهبی هیات ام االئمه  93فروردین سال  .4

 coreone.ir –ی هسته اول طراحی سایت اموزش 93خرداد سال  .5

 varzeshkouhaban.ir –طراحی سایت خبری ورزش کوهبنان  93تیر سال  .6

 pay.varzeshkouhaban.ir–طراحی سایت سامانه پرداخت انالین  93شهریور سال  .7

 teribonkerman.ir  –طراحی سایت خبری تریبون کرمان  93شهریور سال  .8

 ejomehpabdana.ir  –طراحی سایت دفتر امام جمعه پابدانا  93مهر سال  .9

 d-book.ir  –طراحی سایت خرید و فروش کتاب دسته دوم  93اذر سال  .10

 ojedu.ir –طراحی سایت موسسه اموزشی علمی اوج  93بهمن سال  .11

 zaminekteshaf.ir - طراحی سایت شرکت اکتشاف زمین گستر  93اسفند سال  .12

 zaravand.com -طراحی سایت شرکت زراوند  94 فروردین سال  .13

 chelit.ir –طراحی سایت استودیو تبلیغاتی چلیت  94فروردین سال  .14

 ariawebjavan.ir  –طراحی سایت اریا وب جوان  94اردیبهشت سال  .15

 kouhbanani.ir –طراحی سایت شهرداری کوهبنان 94اردیبهشت سال  .16

 pajoheshk.ir-طراحی سایت کرمان پروژهش  94خرداد سال  .17

 baraforosh.ir –طراحی سایت فروشگاهی برای فروش  94اذر سال  .18

 marketmodiriat.ir –مارکت مدیریت  - طراحی سایت سوپر مارکت 94دی سال  .19

 abzardanesh.ir- طراحی سایت فرشگاهی ابزار دانش  95خرداد سال  .20

 asardarakhshan.irطراحی سایت آثار درخشان   95تیر سال  .21

 pipack.ir –طراحی سایت فروشگاهی پی پک سوپر مارکت  95ابان سال  .22

 behtavancec.ir –طراحی سایت کلینک توان بخشی به توان  95اسفند سال  .23

 ordshop.ir –طراحی سایت فروشگاه پخش مواد غذایی  96خرداد سال  .24

 e-azmon.irطراحی سایت برگزاری  و چند سایت زیر مجموعه ازمون انالین  96مهر سال  .25

 amilu.ir –طراحی سایت سایت فروشگاهی آمیلو )امین لوستر(  97ان سال اب .26

 fanoosmms.ir - طراحی سایت موسسه  فانوس سیرجان  97آذر سال  .27

 fanooslms.ir - طراحی سایت آموزشگاه علمی فانوس  97دی سال  .28

 displayco.ir  -طراحی سایت شرکت والیت صنعت مهر پویا  97بهمن سال  .29

 farazanco.ir  –احی سایت شرکت فرازان طرح بارز طر 97اسفند سال  .30

 fyd-designgroup.ir –سایت طراحی معماری دکوراسیون داخلی  .31

 partonabco.com –ناب طراحی سایت پرتو 98فروردین سال  .32

 omidmajidi.ir –سایت شخصی 98ادیبهشت سال  .33

 ninilop.comسایت نی نی لپ   .34

 mofidune.comسایت مفیدانه  .35

 iranianfit.irسایت مشاوره علم ورزش  .36

 hamihd.irسایت فروشگاهی  .37

 arkapro.comسایت شرکتی   .38

 zardbanafsh.irسایت فروش بلیط سیرجان  .39

 vasvasejuice.ir –فروشگاهی ابمیوه وسوسه سایت .40

 yasstyle.irسایت فروشگاهی لباس  .41

 erfan.ac.irسایت دانشگاه عرفان کرمان  .42

 به همراه اتوماسیون ثبت   mitb.irسایت پایش کسب کار اینترنتی نظام صنفی رایانه ای   .43

 zehniyat.irسایت خبری  .44

 + باز طراحی wirecar.irسایت فروشگاهی وایر   .45

 zartime.irسایت رزرو سالن ورزشی  .46

رک تحصیلی  ریخچه دریافت مدا  تا

 

 فیزیک -ریاضی  دیپلم   92 سال  خرداد•

  رشته سیرجان دانشگاه به ورود   92  سال بهمن•

 شبانهافزار نرم مهندسی

  رشته( مجدد کنکور ) رشته  تغییر  94    سال مهر•

 روزانه -  نرم افزاری و کامپیوتری  های سیستم معماری

  معماری مهندسی کارشناسی  مدرک دریافت  97 سال•

 7/97/ 7   نرم افزاری و کامپیوتری های سیستم

 

ه های دانشگاهی   پروژ

 

 تحلیل وردپرس شبکه درس شبکه های کامپیوتری ساخت و -1

تحلیل هوش مصنوعی در پیشرفت جامعه  درس هوش    -2

 مصنوعی 

 ویندوز درس مهندسی کامپیوتر   hypervisor تحلیل و-3 

 پروژه پیروی از الگوریتم های کامپایلر  برای درس کامپایلر -4 

ساخت سایت چند فروشگاهی حرفه ای  -درس پروژه  -5

 مانند دیجی کاال 

 پروژه اینترنت اشیا و هوشمند برای درس شبکه های بیسیم -6

 برای درس پایگاه داده      mysql پروژه-7 

 

  : برخی دروس 
 
  

  

 کنترل پروژه  .1

  پروژه کارشناسی .2

  مبانی برنامه نویسی .3

 ساختمان داده  .4

 هوش مصنوعی  .5

 شبکه های کامپیوتری  .6

 پیشرفته برنامه نویسی  .7

 طراحی الگوریتم .8

 مبانی شبکه بی سیم  .9

 مهندسی کامپیوتر  .10

  مهندسی شبکه  .11

 مهندسی اینترنت  .12

  انتقال داده ها  .13

  سیستم های کنترل خطی  .14



 

 

 + بازطراحی جدید  + سیستم تیکیت زیمنس tiamto.comسایت فروشگاهی تیام تو  .47

 abyarco.comزبانه  2یترین فروش خرما سایت نمایش و .48

 زیر نظر شرکت آراکا  abanagro.irسایت فروشگاهی شرکت ابان  .49

 زیر نظر شرکت آرکا  pouyasanjesh.irسایت آموزش آنالین   .50

 زیر نظر شرکت آرکا  ganjalikhan.comسایت شرکتی گنجعلی خان  .51

 bahrtahlil.irسایت بحر التحلیل آموزش بورس   .52

 aliamuz.comسه عالی آموز سایت آموزشی موس .53

 didorestaurant.comدیدو  رستوران ای حرفه  سایت .54

 vdziba.comسایت آموزش آنالین موفقیت  .55

 phoenixfilm.ir موسسه ققنوس کویر کارمانیاسایت شرکتی  .56

 zbshop.irسایت فروشگاهی زرد وبنفش  .57

 nilsastudio.irسایت اتلیه نیلسا   .58

 panganco.com  و دانش بنیان   سایت شرکتی .59

 aliamuz.comسایت آموزشی   .60

 asateflon.irسایت بازسازی تفلن  .61

 + اپلیکیشن asanmozayede.comسایت خرید و فروش و مزایده و مناقصه   .62

 jahanshahi1.irسایت شخصی فاطمه جهان شاهی شورای شهر سیرجان  .63

 سه زبانه  ev7-co.comسایت خدماتی شرکتی  .64

 davdan.irاپلیکیشن داودان  .65

   asantarh.comسایت فروش تراکت و بروشور و ....  .66

 kermanstar.irپشتیبانی سایت و مجموعه سایت  .67

 فروش  دستگاه استخراج   zandmine.comسایت  .68

 ziggurat.comسایت شرکتی اب و تسویه اب  .69

  http://mostowar.irشخصی  پشتیبانی سایت .70

 همچنان ادامه دارد ....   .71
 

 
 

 

 

http://mostowar.ir/

