رزومه فعالیت ها
www.mousavikherad.ir

▪ مشخصات فردی
نام :سید محمد رضا

نام خانوادگی :موسوی خرد

نام پدر :سید رضا

تاریخ تولد شمسی1361/11/01 :

تاریخ تولد میالدی1983/01/21 :

محل تولد :تهران

ملیت  :ایرانی

محل صدور :تهران

تاریخ صدور1361/11/01 :

▪ اطالعات تماس
شماره تلفن همراه09126490919 :

ایمیلMousaviKherad@gmail.com :

شماره تلفن ثابت22228033 :

آدرس :تهران ،خیابان نیاوران

▪ وضعیت تاهل
تعداد فرزند :دختر 0:پسر0 :

مجرد ● متاهل ○ سایر:

.. . . .

.0

..........

.

محل کار همسر:

میزان تحصیالت همسر:

شغل همسر:
شماره تماس:

▪ وضعیت نظام وظیفه
انجام شده●

انجام نشده○

معاف○

نوع معافیت :دائم ⃝

علت معافیت :تحصیلی ⃝ کفالت ⃝ خریدخدمت ⃝ پزشکی ⃝ سایر
توضیح :انجام شده بعنوان سرباز نخبه در سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری

موقت ⃝

................................................................................................................................... .

.........

▪ سوابق تحصیلی
مقطع

رشته

گرایش

آغاز

پایان

معدل

نام موسسه/

محل

دانشگاه

تحصیل

دیپلم

کامپیوتر

نرم افزار

75

79

14

هنرستان کارآمدان

تهران

فوقدیپلم/پیشدانشگاهی

نرم افزار

برنامه سازی کامپیوتر

94

96

15

دانشگاه صنایع ایران

تهران

لیسانس

فناوری اطالعات

شبکه های کامپیوتری 96

99

16

دانشگاه صنایع ایران

تهران

فوق لیسانس

فناوری اطالعات

99

--

17

دانشگاه آزاد قزوین

قزوین

تجارت الکترونیک

صفحه 1

▪ سوابق کاری
-1محل کار کنونی/آخرین محل کار
نام شرکت
جام زندگی

زمینه فعالیت شرکت

سمت/شغل

ارائه کننده انواع سیستم های
تجارت
افزاری،
نرم
الکترونیک

تاریخ شروع همکاری

مدیرعامل

تاریخ پایان همکاری

نام رئیس مستقیم

ادامه دارد

بیمه
----

آخرین حقوق و مزایا
-------

----

1383

مسئولیتها:
ارائه کننده انواع سیستم های نرم افزاری بر اساس پلتفرم های مختلف
فعالیت گسترده در عرصه فناوری اطالعات از سال ۷۷
تجربه در زمینه تکنولوژی های آموزشی از سال ۷۸
از بنیانگذاران تجارت الکترونیک در ایران
مدیر برتر ایران
کارآفرین برتر ایران
مدیر برتر آموزش و مهارت ایران
بزرگان رضایتمندی مشتری ایران
شرکت جام زندگی به عنوان برند شایسته ملی
انستیتو سیمای رشد به عنوان برند شایسته ملی
اطالعات بیشتر :
برنامه راز موفقیت شبکه چهار صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
http://www.youtube.com/watch?v[]mAGVtiuD_bg
ادامه دارد
علت خاتمه/تمایل به خاتمه همکاری:
آدرس:

میرداماد ،تقاطع ظفر و نفت شمالی ،روبروی
بانک اقتصاد نوین ،پالک  147واحد 23
بله

آیا مجاز به تماس هستیم؟

تلفن تماس:

22228033
22228044

درصورت منفی بودن علت را ذکر کنید:

----

-2محل کار قبلی
نام شرکت
سیمای رشد

زمینه فعالیت شرکت
تکنولوژی های آموزشی

سمت/شغل

تاریخ شروع همکاری

مدیرعامل

1384

تاریخ پایان همکاری
ادامه دارد

نام رئیس مستقیم
-----

بیمه
---

آخرین حقوق و مزایا
------

مسئولیتها:
فعالیت در زمینه تکنولوژی های آموزشی
طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع مدیریت آموزشگاه ها
طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدرسه اینترنتی
طراحی و پیاده سازی نرم افزار تولید برنامه هفتگی
طراحی و تولید و تکثیر پیک نوروزی دانش آموزان
علت خاتمه/تمایل به خاتمه همکاری:
آدرس:

ادامه دارد

میرداماد ،تقاطع ظفر و نفت شمالی ،روبروی
بانک اقتصاد نوین ،پالک  147واحد 23

تلفن تماس:

22228033
22228044

صفحه 2

آیا مجاز به تماس هستیم؟

درصورت منفی بودن علت را ذکر کنید:

بله

-------

-3محل کار قبلی
نام شرکت

زمینه فعالیت شرکت
تجارت الکترونیک

واسط تجارت
الکترونیک

سمت/شغل

تاریخ شروع همکاری

تیم
مدیر
طراحی و توسعه
فروشگاهی

1382

تاریخ پایان همکاری
1386

نام رئیس مستقیم

بیمه
----

آخرین حقوق و مزایا
-------

دکتر عرفانیان

مسئولیتها:
توسعه تجارت الکترونیک
طراحی و پیاده سازی فروشگاه های آنالین
طراحی و پیاده سازی نیازمندیهای آنالین
طراحی و پیاده سازی شغل های آنالین
طراحی و پیاده سازی بازارهای آنالین
طراحی و پیاده سازی دروازه پرداخت بانک سامان
طراحی و پیاده سازی دروازه پرداخت بانک پارسیان
طراحی و پیاده سازی دروازه حمل سفارش پست
اولین سمینار پست و تجارت الکترونیک
طراحی روزانه آگهی های روزنامه همشهری
طراحی و توسعه وب پرتال ها
علت خاتمه/تمایل به خاتمه همکاری:
منحل شدن شرکت
تهران ،پارک وی

آدرس:
آیا مجاز به تماس هستیم؟

بله

تلفن تماس:

-----

درصورت منفی بودن علت را ذکر کنید:

-----

▪ آموزشی ،تخصصی و فنی
عنوان دوره

نام موسسه

تاریخ برگزاری دوره

طراحی و تربیت متخصص ارشد وب

فناوران اطالعات تهران

 1378تا 1382

پروسافت
مدیریت شبکه های کامپیوتری فناوران اطالعات تهران

 1382تا 1384

مایکروسافت
مدیریت شبکه های کامپیوتری فناوران اطالعات تهران

 1384تا 1386

سیسکو

مدت (ساعت)

گواهی پایان دوره

 4سال

Master CIW
Designer

 2سال
 2سال

MCSE
CCNA

مدیریت عمومی

فناوران اطالعات تهران

 1386تا 1387

1سال

MBA

مدیریت استراتژیک

فناوران اطالعات تهران

 1387تا 1389

1سال

MBA

صفحه 3

▪ آشنایی با نرمافزارها
.

نام نرمافزار

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

سایر نرم افزارها

Microsoft Word

عالی

Microsoft Excel

عالی

Familiar with most OS, Networking,
Hardware
Familiar with most softwares

Microsoft Outlook

عالی

Web Applications, Web
Services
Management, Leadership

عالی

Responsive Web Design, Web
Development
Net Framework, Java, PHP, MSSQL,
MYSQL
xamarin

عالی

ضعیف

متوسط

خوب

عالی
عالی
عالی
عالی
عالی
عالی

▪ آشنایی با زبان های خارجی
نام زبان

انگلیسی

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

سایر زبانها

ضعیف

خواندن

خوب

خواندن

نگارش

خوب

نگارش

مکالمه

خوب

مکالمه

درک مطلب

خوب

درک مطلب

متوسط

خوب

عالی

▪ شرایط همکاری
آیا امکان عزیمت به ماموریت خارج از شهر یا کشور را دارید؟ بله
در صورت لزوم در روزهای تعطیل در محل کار حاضر میشوید؟ بله

▪ سایر موارد
آیا به بیماری خاصی دچار هستید یا نقص جسمانی دارید که نیاز به ذکر آن باشد؟ بله○ خیر●

توضیح:

آیا سابقه کیفری دارید؟ بله○ خیر● توضیح:
آیا گواهینامه رانندگی دارید؟ بله● خیر○ توضیح:
نام و نام خانوادگی :سید محمد رضا موسوی خرد

صفحه 4

