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 محل تولد: مشهد +(98) 9128356147: همراه نتلف نام: علی

 محل سکونت: تهران، ستارخان +(98) 2188233906تلفن ثابت:  نام خانوادگی: رشیدنهال

 : مجردتأهلوضعیت  alirashidnahal@yahoo.comایمیل:  نام پدر: احمد

 : اعزام به خدمتفهیوظنظاموضعیت   alirashidnahal.com:سایتوب 24/02/1374تاریخ تولد: 

 اجتماعی: هایسانهردر من صفحات آدرس 

https://linkedin.com/in/alirashidnahal 
https://instagram.com/ali.rashidnahal 
https://twitter.com/alirashidnahal 
https://facebook.com/alirashidnahal 
https://t.me/alirashidnahal 
https://github.com/alirashidnahal 
https://aparat.com/alirashidnahal 
https://profiles.wordpress.org/alirashidnahal 
https://jobinja.ir/user/alirashidnahal 

مسلط  و همچنین تحت وب افزارهاینرم سازیبهینهطراحی، توسعه و در متخصص مدیر ارشد فناوری اطالعات و درباره من: 

آپ و طراح بیش از در حوزه استارت سال سابقه فعالیت 6ن با بیش از طراحی رابط کاربری طبق روانشناسی مشتریا به

 ( هستم.CSSو  PHP ،Htmlهای سایت شرکتی و فروشگاهی )با زبان 20

 نیا، دیبا خلق خدمات، ارزش و محصوالت جد لمیدر جامعه هستم و ما مؤثر راتییتغ جادیهمواره به دنبال ا شغلی: اندازچشم

 را تا حد ممکن باال ببرم. یاثربخش

 Senior PHP Developer | Senior Full-Stack Software Developer | فناوری اطالعات ارشد مدیر :موردعالقه جایگاه /شغل

 سوابق تحصیلی:

 سال فراغت از تحصیل دانشگاه محل تحصیل
گرایش 

 تحصیلی
 تحصیلی قطعم رشته تحصیلی

 کارشناسی بیولوژی عمومی 1397 آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 شغلی: هایو جایگاه سوابق

 ردیف / موسسهرکت ش سمت از تاریخ تا تاریخ محل خدمت

 1 موسسه جهاد اقتصاد مقاومتی )جام( مبارزه بیولوژیک مشاور تحقیقات 01/1393 03/1393 / تهرانتهران

 2 رکت عمران گستر سیمرهش مدیر ارشد فناوری اطالعات 03/1393 01/1394 تهران/ تهران

 3 شرکت برلیان تجارت خاورمیانه مدیر ارشد فناوری اطالعات 01/1394 01/1395 تهران/ تهران

 4 شرکت خدمات هوایی نورگشت پارسینا مدیر ارشد فناوری اطالعات 01/1395 06/1396 تهران/ تهران

 5 شرکت آرمان سنجش عادل مدیر ارشد فناوری اطالعات 06/1396 04/1398 تهران/ تهران

 6 فرماشیخو صورتبه دهندهتوسعه 04/1398 تا کنون تهران/ تهران

https://linkedin.com/in/alirashidnahal
https://instagram.com/ali.rashidnahal
https://twitter.com/alirashidnahal
https://facebook.com/alirashidnahal
https://t.me/alirashidnahal
https://github.com/alirashidnahal
https://aparat.com/alirashidnahal
https://profiles.wordpress.org/alirashidnahal
https://jobinja.ir/user/alirashidnahal


 

2 

 

 :اجرایی یهاپروژهسوابق 

 R عنوان کاری طراحی توسعه پشتیبانی سئو توضیحات

اندازی و پشتیبانی از شبکه راه

+  VOip Elastixداخلی+ 

+  CRMاتوماسیون اداری شیز + 

 armansanjesh.comسایت وب

 1 در شرکت آرمان سنجش عادلی اطالعات فناورمدیر  * * * *

irankarshenas.com * * * * 2 سایت گروه ایران کارشناسوب 

darehshahr.com * * * * 3 نگین زاگرس -سایت دره شهروب 

namd.ir * * * * 4 ین اندیشان مهرگانسایت شرکت نووب 

alirashidnahal.com * * * * 5 علی رشیدنهال شخصی سایتوب 

uniquemigration.com * * * * 6 مهاجرتی یونیک سایتوب 

nourgasht.com * * *  7 پارسیناشرکت هوایی نورگشت  سایتوب 

expert-group.org * * * * 8 سایت گروه وکال و کارشناسان رسمی دادگستریوب 

afrangart.ir *    9 کانون تبلیغاتی افرنگ آرت سایتوب 

jahandozh.com *    10 دژ سازبندی جهانشرکت قفسه سایتوب 

royanmoo.com   * * 11 سالمت شرکت رویان مو سایتوب 

darehshahr-uast.ac.ir * *   12 و سامانه آموزش علمی کاربردی مهرگان سایتوب 

bazdidbaz.ir * * * * 13 بازدیدباز سایتوب 

instamo.ir * * * * 14 سایت اینستامووب 

zistology.blogsky.com *   * 15 شناسییستز-بالگ زیستولوژیو 

darehshahrnews.ir * *   16 پایگاه خبری دره شهر نیوز 

Irankanter.ir  *   17 رهای مسافرتی کشورسامانه جامع کانت 

brilliantmiddleeast.com  * *  18 شرکت برلیان تجارت خاورمیانه سایتوب 

karshenas.org * * *  19 کارشناس رسمی دادگستریشخصی  سایتوب 

ich.lweapp.ir * * * * 20 سامانه آموزش مجازی بخش تعاون 

habpress.ir * *   21 ی مسکن و ساختمانخبرگزارسایت وب 

armansanjesh.ir  *    22 2000/1فروشگاه آنالین نقشه 

ogs.co.ir  *   23 شرکت عمران گستر سیمره سایتوب 

sheekapp.ir  *   24 اپلیکیشن کاربردی شبکه یکپارچه کارشناسان 
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 های فردی:مهارت

 شرح توانایی ردیف

 نویسیهای برنامهمهارت

 Laravelو فریم ورک  PHPتحت وب  یسینوبرنامهط بر زبان تسل 1

 وردپرس CMS یهاقالبپوسته و افزونه نویسی و ترجمه طراحی آشنایی با  2

 و ... redux ،slzورک های توسعه وردپرس آشنایی به فریم 3

 MariaDBو   MySQLiمسلط به کار با پایگاه داده  4

 های تحت وبتوانایی آزمایش و رفع باگ سامانه 5

 MVCافزار بر اساس مدل و طراحی معماری نرم شیءگرا نویسیبرنامه مفاهیم به مسلط 6

 (Web view) اندروید اپلیکیشن یسینوبرنامهآشنایی با طراحی و  7

 (سئو) سازی وببهینهبازاریابی دیجیتال /  حوزه هایمهارت
 وب سازیبهینهآشنایی کامل به مفاهیم سئو و  1

 Tag Manager استفاده از و Webmaster ،Analytics هایبزاراتوانایی تحلیل  2

 Technicalو  page-on ،page-fofها در سه الیه شنیو اپلیک تیساوب یسازنهیبهتوانایی  3

 های تبلیغاتی و تحلیل رفتار مشتریانکمپین تعریفتوانایی  4

 (SMM) های اجتماعیآشنایی با مفاهیم بازاریابی شبکه 5

 طراحیحوزه های مهارت
 JavaScriptو  CSS3و  HTML5های طراحی صفحات وب تسلط بر زبان 1

 و... Material Design ،bootstrap وب های طراحیورکآشنایی با فریم 2

 و... Photoshop ،illustrator ویرایش تصویر مانند: یافزارهانرمکار با  رب کامل تسلط 3

 و...After effects ، Premiereمانند:  ویدیو شیرایو افزارهاینرمکار با  رب کاملتسلط  4

 UXو  UIتسلط بر مفاهیم طراحی  5

 های عمومیمهارت
 مدیریتی یهاگزارشو توانایی ارائه تسلط بر مجموعه آفیس  1

 مانند وردپرس، جومال، مجنتو و ... بازهای متن CMS کامل بر نصب، پیکربندی و راهبریتسلط  2

 و ... مودل LMS یو راهبر یکربندیتسلط کامل بر نصب، پ 3

 و ... ویتایگر CRM یو راهبر یکربندیتسلط کامل بر نصب، پ 4

 های اداریاتوماسیون یو راهبر یکربندیتسلط کامل بر پ 5

 های شبکهکالینتشبکه محلی و پشتیبانی از  یاندازراهتسلط بر نصب و  6

 تسلط بر زبان انگلیسی جهت ترجمه، تحقیق و توسعه 7
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 :هاو دوره هاگواهینامه

R گواهینامهصویر ت عنوان 

1 The Fundamentals of Digital Marketing 

 

 ایسواد رسانهدوره  2

 

 ویدئونگاریدوره  3

 
 


