بسمهتعالی

رزومه و اطالعات شخصی و شغلی
اطالعات شخصی
نام :حامد
نام خانوادگی :رناسیان
نام پدر :محمدرضا
تاریخ تولد / 5 :دی 1372 /
استان  /شهر صدور شناسنامه :اصفهان  /اصفهان
وضعیت تاهل :مجرد
وضعیت خدمت :معافیت تحصیلی
شماره تماس09120207437 - 09028888092 :
ایمیلHamed@Ronasi.ir :
آدرس محل کار:
اصفهان .پل آذر .ابتدای خیابان توحید .مجموعه فرهنـــگی هنــ ری فرشچیان .خانه صنایع دستی اصفهان
ساعات کار 8:30 :الی 14:00

سمت شغلی :مدیریت فناوری اطالعات

اصفهان .میدان نقش جهان .بازار رنگرزها .پاساژ آریا .طبقه دوم .واحد  .3شرکت توسعه تجارت سامانه سازان
ساعات کار 15:00 :الی 20:00

سم ـــت شغلی :مدیـــــر عامـــل

سوابق تحصیلی
نام مدرسه  /دانشگاه  /مرکز :دبیرستان البرز دانشگاه اصفهان
مقطع تحصیلی :متوسطه
سال ورود1387 :

رشته تحصیلی :نظری -ریاضی و فیزیک
سال اتمام1391 :

نام مدرسه  /دانشگاه  /مرکز :دانشگاه صنعتی فوالد
مقطع تحصیلی :کارشناسی پیوسته (لیسانس)
سال ورود1391 :

شهر محل تحصیل :اصفهان

شهر محل تحصیل :اصفهان
رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطالعات

سال اتمام1395 :

مجموعه فعالیتها در این دوره:
دستیار استاد ( )TAدروس برنامهنویسی  Cو  ، C++پایگاه داده ،ساختمان داده ،طراحی الگوریتم و غیره از ترم  3الی 6
استاد آزمایشگاه برنامهنویسی و آزمایشگاه پایگاه داده ترم  7و 8

نام مدرسه  /دانشگاه  /مرکز :جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)
سال ورود1395 :

شهر محل تحصیل :اصفهان
رشته تحصیلی :مهندسی شبکه های کامپیوتری

سال اتمام1397 :

مجموعه فعالیتها در این دوره:
جستجو ،تدوین و نوشتن مقاالت تخصصی برای انجمن و برنامهنویسی

سوابق شغلی
نام سازمان  /اداره  /شرکت :کانون آگهی تبلیغات فتح
عنوان شغلی :مدیرت داخلی و طراح گرافیکی

شهر محل کار :اصفهان
شروع همکاری1388 :

پایان همکاری1392 :

خالصه فعالیتها:
مدیریت داخلی مجموعه ،سفارش گیری و انجام سفارشات  ،مدیریت خرید و ارتقا کار  ،آموزش به نیروهای جدید

نام سازمان  /اداره  /شرکت :شرکت سپاهان تدبیر
عنوان شغلی :برنامهنویس

شهر محل کار :اصفهان
شروع همکاری1392 :

پایان همکاری1393 :

خالصه فعالیتها:
برنامهنویس و طراح سایت

نام سازمان  /اداره  /شرکت :شرکت فابراد
عنوان شغلی :برنامهنویس

شهر محل کار :اصفهان
شروع همکاری1393 :

پایان همکاری1394 :

خالصه فعالیتها:
برنامهنویس و طراح سایت

نام سازمان  /اداره  /شرکت :شرکت توسعه تجارت آواتاج
عنوان شغلی :برنامهنویس
خالصه فعالیتها:
برنامهنویس و طراح سایت

شهر محل کار :اصفهان
شروع همکاری1394 :

پایان همکاری1395 :

نام سازمان  /اداره  /شرکت :شرکت توسعه تجارت سامانه سازان
عنوان شغلی :مدیرعامل کل مجموعه

شهر محل کار :اصفهان
شروع همکاری1394 :

پایان همکاری :تا به اکنون

خالصه فعالیتها:
مدیریت کامل مجموعه تا به کنون

نام سازمان  /اداره  /شرکت :خانه صنایع دستی اصفهان (مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان)
عنوان شغلی :مدیر فناوری اطالعات

شروع همکاری1396 :

شهر محل کار :اصفهان
پایان همکاری :تا به اکنون

خالصه فعالیتها:
مدیریت کامل فضای مجازی  ،طراح سایت ،مدیریت کارمندان و همچنین مشاور ارشد دیجیتال مارکتینگ مجموعه

آشنایی با زبان های خارجه
نام زبان :انگلیسی
نام زبان :عربی

میزان تسلط :خوب
میزان تسلط :متوسط

مهارت ها و توانمندی ها
عنوان مهارت :برنامهنویسی نرمافزاری

میزان تسلط :باالی  90درصد

سابقه کار :دارم

عنوان مهارت :برنامهنویسی وب و طراحی سایت

میزان تسلط :باالی  90درصد

سابقه کار :دارم

عنوان مهارت :برنامهنویسی پورتال و شبکه

میزان تسلط :باالی  90درصد

سابقه کار :دارم

عنوان مهارت :طراح شبکه کامپیوتری

میزان تسلط :باالی  50درصد

سابقه کار :دارم

عنوان مهارت :طراحی و گرافیست

میزان تسلط :باالی  90درصد

سابقه کار :دارم

عنوان مهارت :برنامهنویسی اندروید

میزان تسلط :باالی  50درصد

سابقه کار :دارم

دوره های آموزش دیده
نام دوره :برنامهنویسی C , C++

نام مرکز برگزار کننده :دانشگاه

نام دوره :برنامهنویسی C#

نام مرکز برگزار کننده :فاوا شهرداری اصفهان

نام دوره :برنامهنویسی HTML,CSS,JavaScript

نام مرکز برگزار کننده :فاوا شهرداری اصفهان

نام دوره :برنامهنویسی ASP.NET

نام مرکز برگزار کننده :فاوا شهرداری اصفهان

نام دوره :برنامهنویسی ASP.NET MVC

نام مرکز برگزار کننده :متاکو اصفهان

نام دوره :طراحی شبکه Network+

نام مرکز برگزار کننده :فنی و حرفهای اصفهان

نام دوره :طراحی شبکه CCNA

نام مرکز برگزار کننده :دانشگاه

عالقهمندی ها
موسیقی  ،برنامهنویسی  ،طراحی سایت ،نویسندگی (داستان نویسی و رمان نویسی)

مقاله یا کتاب
مقاله یا کتاب :ارائه الگوریتم بهبود یافته در مسیریابی شبکه های مبتنی بر داده های نامگذاری شده ()NDN
مقاله یا کتاب :آموزش آسان برنامهنویسی  Cو C++
مقاله یا کتاب :آموزش آسان برنامهنویسی به زبان  C#و C#.NET
مقاله یا کتاب :آموزش آسان طراحی سایت به زبان HTML, CSS , JavaScript
مقاله یا کتاب :آموزش آسان طراحی سایت به زبان Bootstrap

