سیذ ػلی جشایزی
4931 اردیثْطت
jaza.ali@gmail.com
www.alijazayeri.com

اعالػات ضخصی
تَلذ

پایاى خذهت سزتاسی
هحل سکًَت

4931
4933
ایزاى ،تْزاى

تحصیالت
4933

کارضٌاسی ػلَم کاهپیَتز اس داًطگاُ ضْیذ اضزفی اصفْاًی

دٍرُ ّای آهَسضی
4933

 - C#آهَسضگاُ هتاکَ  -استاد کیاًیاى

4931

ٍ - LPIC 1احذ آهَسش فٌاٍری اعالػات داًطگاُ صٌؼتی ضزیف  -استاد

4931

 - ASP.NETآهَسضگاُ هتاکَ  -استاد کیاًیاى
حاجی غالهؼلی

هْارت ّا
HTML, CSS, SASS, Compass, Javascript, jQuery
PHP, MySQL, Drupal
Nginx, php-fpm, Varnish, Debian

سَاتق کاری
4931

● چیذاًِ
Debian 7
راُ اًذاسی سزٍر اختصاصی سایت دکَراسیَى ٍ هؼواری داخلی چیذاًِ

4939

● alalamalislami.com
Drupal 7.x
عزاحی ًسخِ دٍم سایت خثزی ،تحلیلی جْاى اسالم

4939

● chidaneh.com
Drupal 7.x
عزاحی ًسخِ دٍم سایت دکَراسیَى ٍ هؼواری داخلی چیذاًِ تا ّذف
کارآهذی ساسی ،استاًذارد ساسی ،تْیٌِ ساسی ٍ عزاحی قالة جذیذ

4939

● shabakeh-mag.com
Drupal 7.x
عزاحی ًسخِ جذیذ سایت هاٌّاهِ ضثکِ تا ّذف اًتطار هغالة آى در
فضای هجاسی ٍ فزٍش هجلِ ٍ اضتزاک تصَرت آًالیي

4939

● job.kalleh.com
Drupal 7.x
عزاحی ًسخِ جذیذ پَرتال استخذاهی ضزکت کالِ تا ّذف اًتخاب
کارگزاى اس عزیق اعالػات دریافت ضذُ اس کارجَیاى

4939

● samim.biz
Drupal 7.x
عزاحی ًسخِ جذیذ سایت صوین رایاًِ تا ّذف هؼزفی خذهات ٍ
هحصَالت ایي ضزکت

4939

● mehr.ir
Drupal 7.x
عزاحی سایت رساًِ هْز تا ّذف تِ اضتزاک گذاضتي اًَاع فایل ّای
چٌذرساًِ ای در فضای هجاسی تَسظ ػوَم کارتزاى ،تزگشاری جطٌَارُ
تصَرت آًالیي ،اهتیاسدّی تِ آثار ارسال ضذُ ٍ داٍری تیي آًْا تا

هذیزیت ٍ ًظارت تین ّای هحتَایی

4939

● پیَستي تِ ضزکت ٍب کاراى ایوي www.wki.ir -

4931

● chidaneh.com
Drupal 7.x
عزاحی سایت دکَراسیَى ٍ هؼواری داخلی چیذاًِ تا ّوکاری تین

درٍپال چی .ایي سایت ضاهل تخص ّای هقاالت ،گالزی ػکس ،تحث ٍ
گفتگَ ،ایذُ ّای ضوا ،سوساری ٍ فزٍضگاُ است

4931

● iwpeace.com
Drupal 7.x
عزاحی سایت خثزی ،اعالع رساًی هجوغ جْاًی صلح اسالهی تا ّذف ًطز
اخثار ٍ رٍیذادّای پیزاهَى صلح جْاًی

4934

● uscloseup.com
Drupal 7.x

عزاحی ًسخِ سَم سایت خثزی ،تحلیی US CLOSEUP
4934

● vatr.ir
Drupal 7.x
عزاحی سایت ٍتز

4934

● alalamalislami.com
Drupal 7.x
عزاحی سایت خثزی ،تحلیی جْاى اسالم

4931

● us-insight.com
Drupal 7.x
عزاحی ًسخِ دٍم سایت خثزی ،تحلیلی آهزیکا؛ ًگاُ ًَ

4931

● gazapetition.ir
Drupal 7.x
عزاحی سایت خثزی ،تحلیلی غشُ

4931

● uscloseup.com
Drupal 7.x

عزاحی ًسخِ دٍم سایت خثزی تحلیلی US CLOSEUP
4934 - 4931

● ضثکِ تلَیشیًَی الؼالن
Windows App, C#, SQL Server 2008
اس جولِ کارّای اًجام ضذُ هیتَاى تِ تزًاهِ سزٍیس اخثار ،سزٍیس
ػکس ،سزٍیس کٌذاکتَر آًالیي ،سزٍیس ثثت اخثار خثزًگاراى ،الؼالن
آًالیيً ،سخِ اتتذایی سایت ضثکِ الؼالنً ،زم افشار اًتقال اعالػات

درٍپال تِ دیتاتیس ّای دیگز (ٍ تالؼکس) اضارُ کزد.

4931 - 4933

● هزکش تَسؼِ فٌاٍری اعالػات ٍسارت فزٌّگ ٍ ارضاد
اسالهی

SharePoint 2007, VB.NET, SQL Server 2008
عزاحی ٍ پیادُ ساسی ٍب پارت ّای ضیزپَیٌت جْت تَسؼِ خذهات
آًالیي ایي هزکش

4933

● GriflineActive
Windows App, C#, SQL Server 2008
تَلیذ کذ فؼالساسی هحصَالت آهَسضگاُ ستاى تصَرت آًالیي

4933

● uscloseup.com
Web Design, HighCMS
عزاحی قالة تزای سیستن هذیزت هحتَای  HighCMSضزکت آریاًیک

4933

● eHealth
Windows App, C#, SQL Server 2005

عزاحی سایتی جْت تزرسی سالهت ٍ تٌذرستی کارهٌذاى ٍ پزسٌل
ضزکت ّا تزاساس اعالػات تست سالهت

4933

● Offline Group
Windows App, C#, XML Base
عزاحی سایت گزٍُ آفالیي تِ هٌظَر هؼزفی ٍ ضٌاساًذى آى

4931

● eShop
Windows App, C#, SQL Server 2005
عزاحی ٍ پیادُ ساسی فزٍضگاُ آًالیي تزای فزٍش اًَاع کاالّای دست

دٍم

4933

● آهَسضگاُ ستاى گاج
Windows App, C#, SQL Server 2005
ثثت اعالػات استاد ٍ ستاى آهَس ،ایجاد تزم ،تؼیي استاداى ٍ درس ّای
قاتل ارایِ هزتَط تِ ّز تزم ،ثثت ًام ستاى آهَساى در دٍرُ ّای
هَردًظز ،تؼیي تاریخ ٍ سهاى اهتحاًات در ّز تزم (اهتحاى ضفاّی ،هیاى

تزم ،پایاى تزم) ،تؼیي ًوزات ستاى آهَساى در ّز تزم ،اهکاى رتثِ تٌذی
ستاى آهَساى تزاساس ًوزات کسة کزدُ ،جستجَی پَیای ستاى آهَس یا

استاد تٌاتز هطخصات فزدی ،ارایِ اًَاع گشارضات هتٌَع ٍ...
4933

● تزًاهِ سهاًثذی کافی ًت
Windows App, C#, SQL Server 2005

