درباره من
هر روز خودمو با انجام تازه ترین و سخت ترین پروژه ها به چالش میکشم چون اعتقاد دارم همیشه چیزی
برای یادگیری هست عاشق طراحی و ایده پردازی با یک فنجان قهوه داغ!

سوابق شغلی
• طراح صنعتی
شرکت فرازگام
از  1397ت ـ ـا حاال
طراحی انواع قطعات و قالب های صنعتی به روش مهندسی معکوس در انستیتو طراحی و ساخت
فرازگام در شهرک صنعتی اسکان

وبسایتwww.MZolfi.ir :
ایمیلMd.Zolfi@yahoo.com :
شماره تماس0930 663 36 37 :
متولد 21 :شهریور 1373
وضعیت سربازی :پایان خدمت
وضعیت تأهل :متأهل
آدرس :ایران ،آ.شرقی ،تبریز

• طراح و برنامه نویس وب
فریلنسر
 1388تـ ـا حاال
بیش از  11سال سابقه طراحی ،سئو و مدیریت انواع وبسایت های شخصی ،تجاری ،گالری ،خبری
و  ...با هسته های وردپرس و جومال.

• اپراتور
شرکت آذرساتراپ
 1393تـ ـا 1394
اپراتور دستگاه های تزریق پالستیک در یکی از بزرگترین کارخانجات تولیدی محصوالت خانگی و
پالستیکی در شهرک سرمایه گذاری خارجی

• گرافیست و امور رایانه
مؤسسه کامپیوتری تک
 1389تـ ـا 1391

همکاری با مؤسسه خدمات کامپیوتری تک ـ ـ در کالنشهر تبریز

زبان ها
• ترکی

( زبان مادری)

• فارسی

(عالی)

• آذربایجانی

(عالی)

• زبان اشاره ناشوایان

(خوب)

• انگلیسی

(خوب)
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✓ Catia
✓ Sketch
✓ Part
✓ Draw
✓ Assembly
✓ Sketch Tracer
✓ Sheet Metal
✓ Surface

سوابق تحصیلی
• مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه جامع علمی کاربردی
 1392تا 1393
تحصیل در مقطع کارشناسی رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار در دانشگاه جامع علمی کاربردی
خانه کارگر تبریز

• مهندسی نرم افزار کامپیوتر

✓ SolidWorks

دانشگاه دانشوران

✓ PhotoShop

 1390تا 1392

✓ CorelDraw
✓ Microsoft Office

فارغ التحصیلی در مقطع کاردانی رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر از مؤسسه آموزش عالی
دانشوران تبریز

✓ DreamWeaver
✓ Html5/Css
✓ Php/Sql

مهارت ها

✓ JavaScript

• مهندسی معکوس و مدلسازی 3بعدی انواع قطعات پیچیده صنعتی

✓ WordPress

• طراحی قالب های تزریق پالستیک ،دایکاست ،پت و بادی

!✓ Joomla
✓ Php-Nuke
✓ VB/C++/C#
✓ Windows Server/ Linux
✓ WSN Security

• پیاده سازی انواع وبسایت های تجاری ،گالری ،خبری و شخصی
• طراحی و فارسی سازی صفر تا صد سایت با هسته های وردپرس و جومال
• امنیت داده ،پشتیبانی ،مدیریت و بهینه سازی سئو انواع وبسایت
• صفحه آرایی و ویرایش جزوه ،مقاله ،کتاب و پایان نامه
• تایپ سریع  10انگشتی انواع نوشتارهای ریاضی ،فارسی ،عربی ،و انگلیسی
• تسلط کامل به مجموعه نرم افزار های آفیس
• طراحی گرافیک و ساخت انواع کارت ویزیت ،ترا کت ،پوستر و بنر تبلیغاتی
• روابط عمومی نسبتا ً باال و مسلط به روانشناسی رنگ ،فروش و ارتباطات دو جانبه
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