مرتضی رشیدی فرد
شماره همراه0901 691 80 88 :
ایمیلmorteza.rashidifard@gmail.com :

خالصه ای از مهارتهای اصلی

کامپیوتر :تجربه و دانش کامل در خانواده سیستمهای عامل ویندوز ،نحوه ی کارکرد و ساختار سخت افزار و نرم افزار
کامپیوتر ،عیب یابی و رفع عیب سخت افزاری و نرم افزاری.
زبان انگلیسی :تسلط به مهارتهای زبان انگلیسی IELTS Academic Score: 7.0 -
تولید محتوا:


تجربه مفید و توانایی ترجمه ،تولید و ویراستاری مطالب مفید و مورد نیاز در زمینه های مختلف و بارگذاری در
وبسایت براساس اصول SEO




آشنایی کامل به انواع سیستمهای مدیریت محتوای شرکتی و عمومی مانند WordPress, Joomlaو...
آشنایی کامل با انواع شبکه های اجتماعی مرسوم و تولید محتوا و آپدیت آنها براساس نیاز

 :SEOتجربه مفید ،مطالعه نکات جدید و توانایی ویرایش و آپدیت وبسایت با توجه به نیازها و فاکتورهای تعریف شده
برای اصول SEO
برنامه نویسی :درک و اطالعات بسیار خوب در مورد مفاهیم و تکنولوژیهای طراحی وب سایت از قبیلHTML5, CSS3, :
 Java Scriptو آشنایی بسیار خوب در مورد مفاهیم برنامه نویسی شیء گرا .
پشتیبانی :تجربه ،سابقه و دانش کافی در مورد پشتیبانی از مشتریان و برقراری ارتباط مؤثر با آنها.
کار تیمی :سابقه خوب و تجربه موفقیت آمیز در فعالیت به صورت عضوی از گروه کاری در محلهای سابق کاری و در حین
تحصیل در محیط دانشگاهی.
تحقیق و آنالیز :مهارت بسیار خوب در تحقیق و گردآوری مطالب الزم از منابع مفید و آنالیز آنها جهت رفع و حل مشکالت
فنی .مهارت بسیار خوب در تحقیق ،ترجمه و گردآوری مطالب مفید در زمینه های مورد نیاز.
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مشخصات شخصیتی


صادق ،قابل اعتماد و خوش برخورد.



منظم و سازمان یافته تا حدی که مانعی برای نوآوری نباشد.



قابلیت انعطاف مناسب جهت انجام امور و وظایف همراه با روحیه ی انجام کار



قابلیت یادگیری سریع و اشتیاق الزم برای چالشهای جدید



خوش بین و قابلیت انجام وظایف تحت فشار کاری



مسؤلیت پذیر و حساس در قبال مسؤلیتهای واگذار شده

سوابق کاری قبلی

 1395تا کنون

مؤسسه فنی شاهرخی
مدیر وبسایت )(www.shahrokhi.com


بهینه سازی تنظیمات و محتوای وبسایت برای دریافت بهترین نتایج برای جستجوی موتورهای جستجو ( (SEOبر
اساس اصول سئو



مدیریت و اشکال یابی و رفع اشکال تمام موارد فنی وبسایت شرکت.



تحقیق ،ترجمه و تولید و مدیریت محتوای مناسب برای وبسایت شرکت.

 1395تا کنون

شرکت فراب زیست فراز
مدیر وبسایت )(www.farab-zist.com


بهینه سازی تنظیمات و محتوای وبسایت برای دریافت بهترین نتایج برای جستجوی موتورهای جستجو ( (SEOبر
اساس اصول سئو



مدیریت و اشکال یابی و رفع اشکال تمام موارد فنی وبسایت شرکت.



تحقیق ،ترجمه و تولید و مدیریت محتوای مناسب برای وبسایت شرکت.

 1395تا کنون

شرکت توسعه سیاحان ایران زمین (سرزمین ایرانیان)
مدیر وبسایت )(www.ilandcity.com


بهینه سازی تنظیمات و محتوای وبسایت برای دریافت بهترین نتایج برای جستجوی موتورهای جستجو ((SEO
اساس اصول سئو



مدیریت و اشکال یابی و رفع اشکال تمام موارد فنی وبسایت شرکت.



تحقیق ،ترجمه و تولید و مدیریت محتوای مناسب برای وبسایت شرکت.
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 1394تا کنون

فروشگاه عطر هلیا
مدیر وبسایت و شبکه های اجتماعی )(www.heliaperfume.com


مدیریت و اشکال یابی و رفع اشکال تمام موارد فنی وبسایت فروشگاه.



تحقیق ،ترجمه و تولید و مدیریت محتوای مناسب برای وبسایت فروشگاه.



بهینه سازی تنظیمات و محتوای وبسایت برای دریافت بهترین نتایج برای جستجوی موتورهای جستجو ((SEO



تولید و مدیریت محتوا شامل تصاویر ،ویدئو و متنهای مناسب برای شبکه های اجتماعی حسابهای کاربری
فروشگاه براساس نیاز.
1393 -1396

شرکت خانواده دریای آبی
مدیر وبسایت و شبکه های اجتماعی()www.salmoniran.com


مدیریت و اشکال یابی و رفع اشکال تمام موارد فنی وبسایت شرکت.



تحقیق ،ترجمه و تولید و مدیریت محتوای مناسب برای وبسایت شرکت.



بهینه سازی تنظیمات و محتوای وبسایت برای دریافت بهترین نتایج برای جستجوی موتورهای جستجو ((SEO



تولید و مدیریت محتوا تولید و مدیریت محتوا شامل تصاویر ،ویدئو و متنهای مناسب برای شبکه های اجتماعی
حسابهای کاربری شرکت براساس نیاز.

1392 -1393

شرکت Smart Repairs
پشتیبان فنی ICT


همکاری در نصب ،انجام تنظیمات و نگهداری شبکه محلی شرکت.



طراحی ،اجرا و نگهداری و بروز رسانی وب سایت اصلی شرکت(www.smartrepairs.co.nz).



نگهداری و پشتیبانی از مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری سیستمهای کامپیوتری شرکت از قبیل  PCو لپتاپ،
تبلت و …

1388 - 1390

شرکت مهندسی پزشکی صفر و یک
سرپرست بخش فنی و IT


سرپرستی بخش فنی و پشتیبانی  ITشرکت.



نصب و راه اندازی سیستمهای آرشیو تصاویر پزشکی ) (PACSشامل سرور ،ایستگاههای کاری و نرم افزارهای
کاربردی خاص در بیمارستانها و مراکز درمانی.



نگهداری ،پشتیبانی و رفع اشکال از سرورها و ایستگاههای کاری نصب شده در بیمارستانها و مراکز درمانی.



پشتیبانی و نگهداری از شبکه و تجهیزات کامپیوتری محلی شرکت.
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ارائه و معرفی محصوالت سخت افزاری و نرم افزاری شرکت شامل سیستمهای  ،PACSمونیتورهای پزشکی
کاربرد خاص در بیمارستانها و مراکز درمانی.


دستاوردها:


تیم فنی و پشتیبانی ما موفق شد میانگین خرابی سیستمهای ارائه شده توسط شرکت را به میزان قابل توجهی
با بهبود و بروز رسانی خدمات کاهش دهد.



نصب و راه اندازی چندین سرور و ایستگاههای کاری جدید جهت سیستم  PACSدر بیمارستانهای مختلف تهران
و شهرستانها.



بهبود و ارائه راهکارهای مناسبتر جهت ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری سیستمهای نصب شده از طریق
راهکارهای سیستماتیک.
1387 - 1388

شرکت مهندسی پزشکی صفر و یک
پشتیبان بخش فنی و IT


نصب و راه اندازی و نگهداری سیستمها و تجهیزات ارائه شده توسط شرکت در بیمارستانها و مراکز درمانی.
سیستمهای کاربرد خاص ) (PACSشامل دریافت و آرشیو تصاویر پزشکی.



نگهداری و رفع اشکاالت سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات کامپیوتری شرکت.



طراحی و راه اندازی وب سایت جدید شرکت.

دستاوردها:


ارتقا به سرپرست بخش فنی شرکت پس از سال اول همکاری.



نصب و راه اندازی چندین سرور و ایستگاههای کاری جدید جهت سیستم  PACSدر بیمارستانهای مختلف تهران
و شهرستانها.



آموزش پزشکان و کارکنان بیمارستانها و مراکز درمانی جهت استفاده از نرم افزارها و تجهیزات ارائه شده و نصب
شده توسط شرکت.

شرکت کاوش رایانه امین
پشتیبان نرم افزار
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سوابق تحصیلی

 :Massey University (New Zealand) فوق لیسانس IT -
 دانشگاه آزاد واحد قزوین – لیسانس نرم افزار

عالیق شخصی
 عالقمند به تازه ها و اخبار روز تکنولوژی.
 عالقمند به موسیقی و سینما و ادبیات .نواختن ساز.
 انجام ورزش و تمرینات فیزیکی بصورت روزانه.
 معاشرت و تفریح با دوستان و آشنایان و همکاران.
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