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  :اطالعات شخصي
 

 نژاد عالي نام خانوادگي: جعفر نام:

خدمت    وضعيت نظاام وييها :  

 هکرد
 9166 :شناسنام  شماره  01 56 / 10/  10تاريخ تولد:        

  سعدیکوچ  -خيابان بيست متری باغ مهندس-سلطان آباد-جاده ساوه شهرک بهارستان-تهران :تلهن تماسآدرس و 

  02156326451-09120682401 

 : (E-mail)پس  الكترونيك   http://jashop.ir j.Alinezhad@qiau.ac.irو   www.jait.ir:سای 

 

 :وضعي  تحصيلي
 

 تقطع تحصيلي رشته تحصيلي تحل تحصيل سال فراغ 

16/61/29  کارشناسي ارشد فناوری اطالعات شبک  های کامپيوتری آزاد اسالمي واحد قزوين 

96/69/26  کارشناسي مهندسي نرم افزار مي واحد اارس آبادآزاد اسال 

16/66/58  کارداني نرم افزار آزاد اسالمي واحد اارس آباد   

 و تمریس: ه کاريتجرب
 

 نوع فعالي 
 تاریخ شروع

 تاه/ سال 

 نوع همكاري
 

 ردیف نام شرک  یا تؤسسه

راه  نصا   و تعميار و نرم افزار اشتيباني 

 ..اندازی شبک  های کامپيوتری و.
68/5/88  

اتتکنسين فناوری اطالع  
 

دانشگاه آزاد اسالمي  واحد 

  .6 اارس آباد

9/1/26 تخصصي کامپيوتر های تدريس دروس   .9 مدرس  غير دولتي  مدرس مدارس 

تاااااااااااادريس دوره هااااااااااااای 
ICDL,Photoshop,MATLAB,MS 

,CSS,Network+,MCITP.. 

91/1/26   .1 آموزشگاه جوان رايان   مربي فني حرف  ای 

نويساايم مباااني و آشاانايي بااا    برناماا 

 کامپيوتر

6/66/29  

 
 مدرس دانشگاه

واحد  دانشگاه آزاد اسالمي

و ايام نور اارس آباد  

9.  

66/66/21 مدرس رباتيک و اشتيبان کنکور  
 مدير و مسئول فناوری و

 اطالعات
 موسس  کنکوری رزمندگان

5.  

نصااا  و راه انااادازی سيسااات  هاااای  

 کامپيوتری و طراحي سايت
66/61/25  شرکت انتقال نيرو سامکو ITراح سايت و مسئول ط 

1.  

66/66/25 تخصصي شرکتايده اردازی و مطالعات  نوين مهر  ايده ارتباط شرکت کارآموز شبک     1.  
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 تمارک فني حرفه اي:
 

دساعت استاندار  رديف نام حرف  کد استاندارد 

195 9/1/6/86/89-6   .6 مهارت عمومي برنام  نويسي 

998 9/6/91/99-6   .MS 9 کاربران تکنسين اشتيباني برنام  های کاربردی 

616 6/6/15/19-6   .MATLAB 1کارور  

19 9/9/65/99-1   .ICDL 9رايان  کار  
 

 :دوره های تخصصي شبک 

شدهنمره کس   ساعت استاندارد  رديف نام حرف  

16 87 Network + 6 

16 83 Windows Server 2008 9 
   1 

 

 :ازیشبي  سدوره های تخصصي 

 رديف نام حرف  محل برگزاری

 6 (Cloud Simکارگاه آموزشي کلود سي ) چهارمين سمپوزيموم بين المللي روبوکاپ ايران

گروه آشيان  –دانشگاه تهران   9 گارگاه های آموزشي امنيت سيست  ها 

ينيکارآفر يالملل نيکنهرانس ب -دانشگاه تهران   1 ورک شاپ کار آفريني 

 

 وزش باشگاه پژوهشگران جوان:گواهيناته آت
 

 

 ردیف کارگاه آتوزشي شماره شناسه 

RT_FR_10  ب  زبان فارسيمقال  نويسي  6.  
RT_FR_14  9روش تحقيق  9.  
RT_PR_07  6روش تحقيق  1.  
RT_PR_01  9 جستجو در اينترنت.  
RT_FR_16 5 مقال  نويسي ب  زبان انگليسي.  
RT_PR_04 1 کاربرد فناوری اطالعات و تکنولوژی.  
RT_PR_05 1 کار آفريني.  
RT_PR_09 CV8 نحوه نگارش.  
RT_PR_16 SPSS آشنايي با نرم افزار   2.  
RT_RF_15  6کاربرد آمار در علوم  66.  
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 : علمي زبانهاي در تهارت و تخصص

 خارجي زبانهاي

 آنها به که

 تي تسلط

 باشيم

 تهارت تيزان

 کردن صحبت خواندن نوشتن

 بسيار

 عالي

 بسيار عالي

 خوب

 بسيار خوب

 عالي

 بسيار عالي

 خوب

 بسيار خوب

 عالي

 بسيار عالي

 خوب

 خوب

             انگليسي

             فارسي

             ترکي

 :  و همایش ها دوره هاي تجازيدر  شرک   - پژوهش و تحقيق براي عالقه تورد توضوعات

 تورد عالقهزتينه هاي  ردیف
 کميت  اجرايي همايش ملي مرز نشيني توسع  اايدار و سرماي  گذاریگواهي حضور و عضو  6

 شرکت در کنهرانس بين المللي حمل و نقل و ترافيک تهران 9
 سايت و بد افزار دانشگاه تهرانامنيت شرکت در کارگاهي آموزش  1
9 SQL Server- C#-  MCITP- Wordpress –Network Active & Passive-Delphi 

 سايت و شبک  های کامپيوتریطراحي  5
 ايده اردازی و طراحي ربات های هوشمند 6
 طراحي و برنام  نويسي سايتم ايميل مارکتينگ و ثروت مشبک  ایبازاريابي در دوره های مجازی شرکت  1

 

 :و خارجي ارائه شمه داخلي و اختراعات تقاالت

 رديف عنوان مقال  شهر تاريخ

99/9/29 
غیر انتفاعی 

 تنکابن

 ها با استفاده از محدود و مخفیسایتارایه راهکاری برای افزایش امنیت در وب

 کردن اطالعات
6 

1/69/21 
اختراعات 

 تهران

 یکسافزار تابا استفاده از نرم نیو کاهش مصرف سوخت بنز کیتراف تیریمد

هایتلفن  

 

9 

 تهراندانشگاه  1/69/21
های شبکه هایداده تیجوانان و امن یبر رو یاجتماع یهاشبکه ریتاثبررسی 

 یبوم ینیکارآفر یدر راستااجتماعی 

 

1 

95/69/9665 
همکار مقاله در 

 ور ترکیهکش

fuzzy control performance on sssc control system 

 
9 
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 :  اينگ انگ تمارک ورزشي

 حكم قهرتاني   زتينه فعالي  ورزشي  ردیف
 مقام اول مرکز آموزشي شهيد مدني ناجا 6
 مقام دوم مسابقات استاني  تنيس روی ميز دانش آموزی دبيرستان 9
 مقام سوم ز دانش آموزی راهنماييمسابقات استاني تنيس روی مي 1

9 ...
 

 

 :   هاي کشوريو تقام فعاليتهاي سياسي و فرهنگي

 حكم   نوع فعای   ردیف
 نهر دوم استايد ايران های مذهبي راه سعادتطراحي و توليد محتوا نرم افزار 6
 طراح وبالگ و مهمان خدا ه وبالگ نويسي اسوه صبردومين سوگوار 9

 شهدا اارس آباد(الدانشگاه آزاد اسالمي  )مکت   گ نويسيجشنواره وبال 1

www.maktaboshohada.vcp.ir  
 مقام سوم

)دانشگاه آزاد فرهنگي و مذهبي دعاهای اسالمي  یطراحي نرم افزارها  9

 اسالمي واحد قزوين(

استان قزوين و  مقام اول

 مقام انج  کشوری

 منتخ  استان قزوين نهر برتر ارژوهشي و فرهنگي دانشگاه قزوين 5

 شورای اايگاه حک  مسوليت امور بسيج سازندگي و فرهنگي 1

 

 :اطالعات وب سای 

      www.jashop.ir  ،        http://jashop.vcp.ir        ,           www.jait.ir             :سای  آدرس

 2/00/01تاريخ ايجاد:  و تقاله نویسي کاتپيوتري، انجام پروژه هاي اته نویسيطراحي سای  و برنموضوع: 

 

 توضيحات: 

سرور  امنيتو طراحي  و غير رسمي در امور فناوری اطالعات شبک  های کامپيوتری وژه ایرادرخواست همکاری بصورت 

 را دارم.سايت  و

 
 

 

 01/10/05تاریخ: 
 ءانام و اتض

 

 جعفر عالي نژاد

 

http://jashop.vcp.ir/


 

 

 

 


