
 

 

 

  نژاد سعیدی  امین

  وب نویس برنامه

 09121234567 : موبایل m...lie.sinims.ideeas: ایمیل

 :  شهر 02166951372:  تلفن
 8/1/1369:  متولد مجرد:  تأهل وضعیت

  :  سایت وب معاف:   سربازی وضعیت

 من درباره

 و شرکتی سایت 50 از بیش  طراح و آپ استارت حوزه در فعالیت و کار سابقه سال 6 از بیش با  tnanf-.nl    .ee-.nl نویس برنامه
 eهستم Snlnail   dnA های اپلیکیشن سازنده همچنین وe( TENو PHP های زبان با)  فروشگاهی

 تحصیلی سوابق

 اطالعات فناوری مهندسی ارشد کارشناسی 
 اطالعات فناوری مهندسی

 کبیر امیر صنعتی دانشگاه: دانشگاه/موسسه

1393-1396 

 کامپیوتر مهندسی کارشناسی 
 کامپیوتر مهندسی

 تهران دانشگاه: دانشگاه/موسسه

1387-1391 

 شغلی سوابق

 kcaB-nel lnvnd dne 
 کاسبید:  شرکت
 ۱۳۹۵ فروردین:  از همکاری آغاز

 kcaB-nel lnvnd dne 
    پرداز پیشرو:  شرکت
 ۱۳۹۵ اسفند - ۱۳۹۳ خرداد

 ne e-nel lnvnd dne 
 غرب پردازان رایا:  شرکت

 ۱۳۹۳ اردیبهشت - ۱۳۹۱ دی

 ها مهارت

 سخنوری و بیان فن ☑  ☑ راهبری و مدیریت ☑

☑ AQS ☑ #C ☑ t.i.meniaf 

 t.n.m.s.nf ☑ d..l.nmaia ☑ فوتوشاپ ☑

 زبان

 دادن گوش مهارت  کردن صحبت مهارت نوشتن مهارت خواندن مهارت عنوان

eecean ☆☆★★★ ☆☆★★★ ☆☆★★★ ☆☆★★★ 

heidgnE ★★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ ☆★★★★ 

 ها گواهینامه و ها دوره

 پروژه مدیریت 
 آریانا:  موسسه



 

 

 1394:  تاریخ

 1009 کیفیت مدیریتSSI 
 taali dnf.nn.fian.d:  موسسه

 1393:  تاریخ

 1hLE0 
 کیش:  موسسه

 1390:  تاریخ

 ncacacnn nlmgegnaecag e 
 دانش از فراتر:   موسسه

 1392:  تاریخ

 n0M ThE PSA 
 دانش از فراتر:  موسسه

 1394:  تاریخ

 در گرا شی نویسی  برنامه #A 
 دانش از فراتر:   موسسه

 1393:  تاریخ

 و پیشرفته شارپ سی heagameecmni eB 
 دانش از فراتر:  موسسه

 1393:  تاریخ

 0 دیتابیس سازی پیاده و طراحیeL 0nevne 
 دانش از فراتر:  موسسه

 1389:  تاریخ

 ها پروژه

 پژوهشی امور مدیریت جامع سامانه سازی پیاده و طراحی 
 اسالمی آزاد دانشگاه:  کننده درخواست/  کارفرما
 1392:  تاریخ

 تحقیقات

 شهودی فازی استدالل از استفاده با حرکت نواحی تطابق میزان کشف و بندی خوشه کمک به خودرو ردیابی بهبود:   مقاله 
 1393:  تاریخ

 افتخارات

 قزوین فازی ها سیستم کنفرانس برگزیده مقاله 
 1394:  تاریخ


