
 

1 

 

   

 

 

 

       : مشخصات فردی  -1

 *( وضعيت نظام وظيفه:  *( شماره شناسنامه:  *( نام خانوادگي:  *( نام: 

 0 سپهری سعيد 
  کارت پایان خدمت              معافيت پزشکي        

               معافيت کفالت              معافيت موارد خاص 

First Name:   *( Last Name :   *( : کد ملي)*  :آدرس پست الکترونيك )* 

Saeed Sepehry 2110134119 Mr_sepehry@yahoo.com 

 *( وضعيت تأهل:  *(محل صدور :  *( تاریخ تولد : *(گروه خوني : 

O+ 1369/02/22  متاهل                   مجرد              گرگان 

 *( تابعيت: *( مذهب:  *( دین : شغل پدر :  نام پدر :

 ایراني شيعه  اسالم بازنشسته )فرهنگي(  اسمعيل

 :کد پستي )ده رقمي( *(آدرس محل سکونت: 

 4919615931 واحد اول   –  22پ    –کوچه اول    –  5جمهوری    –خ جمهوری    –گلستان  

 نفر       2تعداد عائله تحت تکفل:      *( شماره تلفن اضطراری:  *( تلفن محل سکونت:  *(تلفن همراه: 

     سایر       فرزند        همسر      مادر     پدر  09112700940 01732435604 09112782616

 نوع بيمه سابق:   سابقه ی بيمه )به ماه(:  شماره بيمه:  حقوق درخواستي )به عدد(: 

           خدمات درماني             تامين اجتماعي           
 

 شرح دهید؟در جدول زیر  در چند سطر خود را بطور مختصر  نامهزندگی  -2

به دلیل عالقه    ، ام  بوده  گرگان مشغول تحصیل  بهترین مدارس  و در  آمده  به دنیا  فرزند اسمعیل در خانواده ای مذهبی  به اینجانب سعید سپهری  ی شدید 

مقطع کاردانی برای مقطع  وارد دانشگاه شدم ، بعد از طی کردن    1189با رتبه ی    86و در سال    گرایش نرم افزار را  انتخاب کرده    –کامپیوتر رشته ی کامپیوتر  

دا در  گرایش  این  به  نداشتن عالقه  دلیل  به  اما  قبول شدم  افزار  گرایش سخت  دولتی شیراز  های  دانشگاه  از  یکی  در  و  داده  امتحان  آزاد  کارشناسی  نشگاه 

مدرک کارشناسی خود را دریافت کردم    91ال  شدم ، در س  89-90اسالمی واحد گرگان ادامه ی تحصیل دادم ، دو ترم از مقطع کارشناسی را معدل الف ورودی  

 و برای اعزام به خدمت سربازی اقدام کرده به مدت دو سال در مناطق مرزی آق قال سرباز معلم بودم.
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 لطفا اطالعات کليه مقاطع درج شود( )    سوابق تحصیلی:  -3

 عنوان پایان نامه معدل  اخذ مدرک تاریخ  واحد و محل دانشگاه/موسسه آموزشی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 - - - - - دکترا

 - - - - - فوق لیسانس

 پياده سازی اتوماسيون اداری دانشکده سما گرگان 77/16 91 واحد گرگان –دانشگاه آزاد اسالمي  نرم افزار –کامپيوتر  لیسانس

 شهرستان کردکوی 118پياده سازی دیتابيس  30/14 88 دانشکده فني امام علي )ع( کردکوی نرم افزار –کامپيوتر  فوق دیپلم

 -------- 36/15 86 گرگان –هنرستان چمران  کامپيوتر دیپلم 

 -------- 30/16 83 مدرسه راهنمایي شهيد فهميده گرگان  ---- زیر دیپلم 

 
 

    صورت مثبت بودن جدول ذیل را تکمیل نمایید()در                دارم     ندارم              :  سوابق قضائی، انضباطی و یا کیفری  -4

 توضیحات  تاریخ اجراء حکم صادره  مرجع رسیدگی کننده  تاریخ  نوع سابقه

      

      

 

    :میزان آشنایی با زبانهای خارجی  -6

 درک مطلب نوشتن خواندن مکالمه  زبان

 ضعيف  متوسط  خوب  ضعيف  متوسط  خوب  ضعيف  متوسط  خوب  ضعيف  متوسط  خوب 

             انگلیسی

             

             

 ( لطفا از آخرین شغل شروع نمائید)وضعیت و تجربه شغلی:    -7

 توضیحات مشاغل  مشاغل

1 
پروژه اجرا شده در این مجموعه: پروژه   – 1390الي  1389 –عضو تيم برنامه نویسي )ویندوز  اپليکيشن(   -شرکت فن روز گلستان

 ناظم )نصب شده در مدارس غيرانتفاعي استان گلستان(

2 

و انتقال داده ها از   شهرستان کردکوی 118ی داده کاوی و بهينه سازی نرم افزار پروژه  – 88سال  –پروژه ی پایان ترم کاردارني 

 دیتابيس اوراکل به اس کيو ال سرور

و کسب مقام اول     OpenGLو کتابخانه ی گرافيکي     ++Cطراحي بازی ها دو بعدی با  – 91سال  –ایان ترم کارشناسي پ پروژه 

 دانشکده سما گرگان یادار ونياتوماس یساز ادهيپ  - دانشگاه های آزاد اسالمي استان گلستان

3 
پروژه اجرا شده در این مجموعه: پالگين قالب ساز    – 1394الي  1393-عضو تيم طراحي )پالگين وردپرس(   -شرکت طراحي آنالین

 موتور جستجو مترجم  و تعداد کلمات پالگين محاسبه نرخ  –وردپرس یناميك بصورت انتخابي توسط کاربر ادمين اد

4 
در این مجموعه نرم افزار جامع محاسبات  – 1395سال  – برنامه نویس ارشد)قرارداد پروژه ای ، استارت آپ(   -شرکت بيتا پردازش 

 صنفي با زیرمجموعه ی خاص طراحي گردید. 

پروژه اجرا شده در این مجموعه: نرم   -تا کنون 1937-برنامه نویس ارشد)قرارداد پروژه ای ، استارت آپ(  -شرکت مرجان کامپيوتر 5
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 : و نرم افزارها میزان آشنایی با کامپیوتر  -8

 ضعیف  متوسط  خوب نام نرم افزار 

Adobe Photoshop    

Visual Studio 

(C#,VB.Net,Asp.Net,OOP,C++)    

SQL Server, Dynamic Stored 

Procedure    

 . (IMO, Telegram)افزارهای مربوط به افزایش ممبر فيك و ویو فيك و ارسال تبليغات در پيام رسان های موجود 

6 

نرم افزارهای شماره ساز تلگرام و ایمو به فرمت های مختلف جهت استفاده  – www.telegramlike.comنمونه کارها در سایت 

   .نرم افزار مدیریت کانال تلگرام با امکانات ویژه -در نرم افزار

 طراحي سایت:   ❖

• www.irpavapay.ir 

• /1www.mysitetest.ir  

• /2www.mysitetest.ir  

• /3www.mysitetest.ir  

• /4www.mysitetest.ir  

7 
پروژه اجرا شده در این مجموعه: طراحي و توليد   -1395برنامه نویس ارشد )قرارداد پروژه ای(  -شرکت داده کاوان به اندیش طب

 نمایش به صورت حضوری. نمونه  کار موجود و  -سامانه تخصصي باليني پرونده پزشکي الکترونيکي همودیاليز

8 

 پروژه اجرا شده در این مجموعه:    -1395-مدیر پروژه های اجرایي  -مرکز آموزش خانه مهندسين

 طراحي سایت  ❖

• www.digikaado.ir 

•  www.gorganlaser.com 

•  www.dravarseji.com 

• www.drnaemi.ir 
• www.bundlecg.org 
• www.diafeh.com 

9 

 شرکت رهياب راهنمای مشار  

 .پروژه اجرایي سامانه روانشناسي طرح سالمت )متشکل از سازمان شهرداری تهران ، سازمان روانشناسان و بهزیستي کل کشور( •

 .پروژه روانشناسي آنالین  –سامانه نکویار   •

 .سایت خانه روانشناسان و حرف یاورانه •

 .سالمت جامعهدر خانه سالمت های استان تهران و شهرهای بزرگ برای پایش اطالعات  جرا  سامانه مشار جهت ا •

 . ایت خبری یاوران نيوزس •

 . رویداد روان دیدسامانه برگزاری   •

 سامانه مطب مجازی پيش سو.  •

http://www.telegramlike.com/
http://www.irpavapay.ir-/
http://www.mysitetest.ir/1-
http://www.mysitetest.ir/2-
http://www.mysitetest.ir/3-
http://www.mysitetest.ir/4
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PHP , MYSQL, Databse Query 

Engine,MVC,Routing Function    

AJAX, Database Algorithm   

Web Service, RESTful APIs   

Security Analyzer   

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


