احمد کارگزار
(برنامه نویس  JAVAو  ، C#طراح پایگاه داده )Microsoft SQL Server
( تاریخ ) 7931/2/71 :

 مشخصات فردی :
•

نام و نام خانوادگی  :احمد کارگزار

•

تاریخ تولد 6666/6/72 :

•

محل تولد  :مشهد

•

محل سکونت  :مشهد

•

وضعیت تاهل  :متاهل

•

وضعیت نظام وظیفه  :کارت پایان خدمت

•

تلفن همراه 90605006690 :

•

پست الکترونیکی :

•

وب سایت شخصی :

•

تلگرام ahmadkargozar :

•

اینستاگرام ahmad_kargozar :

•

لینکدین ahmadkargozar :

info@ahmadkargozar.ir
www.ahmadkargozar.ir

 سوابق تحصیلی :
مقطع

نام رشته تحصیلی

گرایش تحصیلی

دیپلم

نظام جدید

ریاضی و فیزیک

فوق دیپلم

مهندسی فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICT

ارتباط داده ها

لیسانس

مهندسی فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICT

مدیریت ICT

فوق لیسانس

------

------

 دوره های تخصصی گذرانده شده :
• دوره تخصصی برنامه نویسی اندروید با .Android Studio
• دوره تخصصی زبان برنامه نویسی . JAVA
• دوره تخصصی متخصص بانک های اطالعاتی (.)Microsoft SQL Server
• دوره پیشرفته پایگاه داده  Microsoft SQL Serverدر مرکز آموزش های آزاد پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی
شریف.
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• دوره تخصصی طراحی صفحات وب (.)ASP.net with C#
• دوره تخصصی طراحی صفحات وب (.)PHP & My SQL 1&2
• دوره پیشرفته پایگاه داده  Oracleدر مرکز آموزش های آزاد پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف.
• دوره روش های نوین کسب درآمد از شبکه های اجتماعی در پژوهشکده ثامن.
• دوره شبکه های کامپیوتری در مرکز آموزش های آزاد پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف.
• دوره امنیت شبکه در مرکز آموزش های آزاد پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف.
• دوره تخصصی متخصص هک قانونمند (.)CEH v7.0: Ethical Hacking and Countermeasures v7.0
• دوره تخصصی مسیریاب های سیسکو ().)CCNA: Cisco Certified Network Associate (ICND1 & ICND2
• دوره تخصصی مهندسی شبکه های مایکروسافت :
MCITP: Microsoft Certified IT Professional - Enterprise Administrator (Windows 7 - Win
Server: Active Directory - Win Server: Network Infrastructure - Win Server: Application
)Infrastructure – Win Server: Server Administrator - Win Server: Enterprise Administrator
• دوره آموزشی  -رقابتی راه اندازی کسب و کارهای نوپا با عنوان سومین دوره ماراتون استارت آپی مشهد در دانشکده
مهندسی دانشگاه فردوسی و کسب رتبه اول با ایده دوکادو.
• هفتمین دوره آموزش راه اندازی کسب و کارهای نوپا در  45ساعت (استارت آپ ویکند دانشگاه اقبال Eqbal
 )Startup Weekendو کسب رتبه سوم با ایده یاردانشجو.
• دوره برنامه ریزی عصبی کالمی و موفقیت (.)NLP: Neuro Linguistic Programming
 توانمندی ها :
• تحلیل ،طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی اپلیکیشن های موبایلی اندرویدی با زبان جاوا .
• تحلیل ،طراحی و پیاده سازی پایگاه های داده در . Microsoft SQL Server
• تحلیل ،طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه های تحت سیستم عامل ویندوز.
• تحلیل ،طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه های تحت وب.
• تحلیل ،طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری انواع مختلف دستگاه های .PAD
• تحلیل ،طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری انواع مختلف کیوسک ها (کیوسک های بانکی،
خدمات رسانی ،اطالع رسانی ،فروش (بلیت ،شارژ ،ژتون و )...و . ...
• نصب ،راه اندازی ،توسعه و پشتیبانی نرم افزار ارتباط با مشتری .Microsoft Dynamics CRM
• تحلیل ،طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی تمامی سامانه های فوق الذکر ،تحت شبکه حتی در مقیاس  WANبرای
امکان استفاده در کل کشور و حتی جهان و با پایگاه داده های مرکزی و سینک شده.
• طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری در مقیاس کوچک و متوسط.
• مشاوره در زمینه ی فناوری اطالعات و ارتباطات.
• مشاوره بازاریابی شبکه های اجتماعی و بازاریابی اینترنتی.
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: تکنولوژی ها و نرم افزارهای زیر، تخصص در زبان های برنامه نویسی
•
•

JAVA
C#

•
•
•

T-SQL
Android Studio
Microsoft Visual Studio with C#

•
•

Microsoft SQL Server Management Studio
ASP.Net with C#

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Dynamics CRM
WPF
Entity Framework
LINQ
XML
Windows Services
Web Services
CSS and HTML
JavaScript
JQuery
CMS : Joomla
Remote Computers (PAT)
Adobe Photoshop
Adobe Dreamweaver
Microsoft Expression Web
Microsoft Win7 & Win Server 2003&2012
Microsoft Office
: تکنولوژی ها و نرم افزارهای زیر، آشنایی با زبان های برنامه نویسی

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oracle Databases
Microsoft Visual Studio with Visual Basic
ASP.Net MVC
Microsoft Sharepoint
PHP
MySQL
Other CMS
Linux Back Track
Virtualization (Hyper-V, VMware)
Microsoft Expression
Microsoft Visio
Microsoft Project
Visual Basic 6.0
GNS3
3CX
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Cisco Packet Tracer
Microcontroller 8051 with Assembly
Adobe Flash
Adobe Premiere
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop Lightroom
Lingo
Flash Intro and Banner

•
•
•
•
•
•
•
•

 تخصص در برنامه نویسی روی سخت افزارهای زیر:
• کارت های مغناطیسی (.)Magnet Cards
• کارت های ( RFIDشناسائی با فرکانس رادیوئی).
• سنسورهای تشخیص اثر انگشت.
• کارت خوان و رایترهای کارت های  Magnetو .RFID
• دستگاه های کارت خوان اتوماتیک کیوسک های خدمات رسانی.
• انواع کیوسک های خدمات رسانی و اطالع رسانی.
• انواع بارکد خوان ها.
• انواع دستگاه های .PDA
• پنل های لمسی و نمایشکر های لمسی.
• برچسب های .NFC
• برچسب های .RFID
• انواع تلفن های هوشمند همراه و تبلت ها.
• انواع چاپگرهای لیزری ،حرارتی و . ...
• و کلیه سخت افزارهای مشابه دیگر.
 سوابق و تجربه کاری :
• توسعه دهنده و برنامه نویس اندروید (جاوا) از شهریور  06تاکنون.
• مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار از تیر ماه  00تا مرداد ماه .06
• توسعه دهنده نرم افزار ،برنامه نویس ،طراح پایگاه داده و مدیر پروژه سامانه های نرم افزاری در واحد تولید و توسعه
نرم افزار شرکت بین المللی تجارت الکترونیک پدیده کیش از اردیبهشت ماه  07تا شهریور . 00
• برنامه نویسی و طراحی  UX ، UIاپلیکیشن اندرویدی آموزش ترفندهای ریاضی اپسیلون.
• برنامه نویسی و طراحی  UX ، UIاپلیکیشن اندرویدی باشگاه مشتریان فروشگاه پوشاک زیب.
• برنامه نویسی و طراحی  UX ، UIاپلیکیشن اندرویدی انبارگردانی فروشگاه پوشاک زیب.
• در حال برنامه نویسی و طراحی  UX ، UIاپلیکیشن اندرویدی خرید اعتباری.
• طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه ی همیارگشت کیش (مدیریت پرداخت پاداش به رانندگان تاکسی های
کیش در ازای انتقال مسافر به مجموعه پدیده) بر پایه ی استفاده از کارت های  RFIDو سنسور تشخیص اثر انگشت.

Page 4 of 7

• طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی اولیه وب سایت شرکت بین المللی تجارت الکترونیک پدیده کیش با امکان
سرویس دهی به دارندگان پدیده کارت.
• طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی نرم افزار کیوسک خدمات رسانی مشتریان پدیده کارت.
• طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه ی ارسال گزارشات پیامکی به مدیران پدیده.
• طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه ی نرم افزاری دستگاه های  PDAهایپرمارکت های پدیده شاندیز و
کیش به منظور انبارداری و مدیریت سطح هایپرها.
• طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه ی سفارش گیری غذای آماده (کترینگ) هایپر مارکت های پدیده
توسط کیوسک های خدمات رسانی.
• طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه ی خدمت کارت پدیده به منظور ارائه سرویس های مختلف مد نظر مدیران
به کارمندان و کارکنان پدیده ازجمله صدور ژتون غذا ،تخفیف های خرید از هایپرها و رستوران های پدیده و . ...بر پایه ی
استفاده از کارت های مغناطیسی و کیوسک های خدمات رسانی.
• طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه ی تردد کارت کارگران پدیده به منظور مدیریت صحیح کارگران و
پیمانکاران ،مدیریت ورود و خروج آنها ،برقراری امنیت فیزیکی مجموعه ها ،جلوگیری از نزاع ها ،دزدی ها و سواستفاده
افراد سودجو و با امکان ثبت رفتار مثبت و منفی در پرونده کارگر و یا پیمانکار در کلیه پروژه های ساختمانی پدیده در کل
کشور از جمله شهر رویایی پدیده شاندیز ،شهر افسانه ای پدیده کیش و  ...با استفاده از کارت های مغناطیسی به منظور
شناسایی و احراز هویت کارگران و پیمانکاران.
• طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه ی تردد کارت خودرو به منظور مدیریت ورود و خروج خودروهای سبک و
سنگین به پروژه های ساختمانی پدیده در کل کشور.
• طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه ی مدیریت صدور ژتون غذا در سالن های غذا خوری نخستین دوره بین
المللی مسابقات هند بال جام نهاد ریاست جمهوری در رده های سنی نوجوانان ،جوانان و پیشکسوتان در دانشگاه فردوسی
مشهد .با بهره گیری از کارت های مغناطیسی و کیوسک های خدمات رسانی.
• طراحی ،برنامه نویسی و اجرای سامانه ی تخفیف کارت پدیده با استفاده از کارت های مغناطیسی.
• در حال طراحی و برنامه نویسی سامانه ی نرم افزاری رستوران داری ،شامل بخش های مختلف از جمله نرم افزار فروش
و حسابداری اصلی ،ماژول سفارش گیری با تبلت ،ماژول سفارش گیری تحت وب ،ماژول سفارش گیری با موبایل ،ماژول
سفارش گیری توسط کیوسک های اطالع رسانی ،ماژول انبارداری آشپزخانه و  . ...این سامانه بعد از اتمام برنامه نویسی،
برای استفاده در کلیه ی رستوران های زنجیره ای پدیده به کار گرفته خواهد شد .این سامانه طوری طراحی شده است تا
سایر رستوران ها ،فست فود ها ،کافی شاپ ها و  ...چه در مقاس کوچک و چه بزرگ ،بتوانند از آن استفاده کنند.در نظر
گرفتن گرافیک باال و امکان استفاده از نمایشگرهای لمسی و سرعت و قدرت باال برای نسخه اصلی ،از ویژگی های بارز و
متفاوت این سامانه خواهد بود.
• طراحی ،برنامه نویسی و پیاده سازی کیوسک های خدمات رسانی ،اطالع رسانی و همچنین نرم افزار های تحت ویندوز
خدمات مشتریان ،مورد استفاده در سامانه ی قرعه کشی های پدیده مانند مراسم قرعه کشی  796های شهر رویایی
پدیده شاندیز.
• توسعه سامانه ی فروش واحد های اداری ،تجاری ،مسکونی و هتل شهر رویایی پدیده شاندیز.
• توسعه سامانه ی طرح فروش اقساطی پدیده موسوم به پدیده کارت ،بر پایه ی استفاده از کارت های مغناطیسی.
• توسعه سامانه ی مدیریت کارت های تخفیف مجموعه پدیده کیش.
Page 5 of 7

• توسعه دهنده و پشتیبان نرم افزار ارتباط با مشتری  Microsoft Dynamics CRMدر شرکت دانش بنیان رشد
فرد و کسب و کار.
• ارائه مشاوره در زمینه راه اندازی .Microsoft Dynamics 365
• راه اندازی و توسعه شبکه ی دامینی شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار.
• مدیر بازاریابی و فروش محصوالت ( MSIلپ تاپ ،تبلت  All in One PCs،و ) ....در شرکت داده پردازی پارس،
نماینده رسمی محصوالت  MSIدر مشهد در سال .09
• پشتیبان فنی و کارشناس فروش شرکت داده پردازی پارس ،نماینده انحصاری شاتل در مشهد (سرویس دهنده اینترنت
پرسرعت  )+ADSL2از سال  72تا . 09
• همکاری در برگزاری پنجمین نمایشگاه فناوری اطالعات و شهر الکترونیک ( )Elecitسازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری مشهد مقدس و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم این سازمان به عنوان کارآموز.
• همکاری در طراحی و پیاده سازی وب سایت محالت ،شامل  602وب سایت مجزا برای  602محله در سازمان فاوای
شهرداری مشهد.
• طراحی و پیاده سازی وب سایت شخصی خودم.
• طراحی و پیاده سازی وب سایت موسسه آموزش عالی سلمان مشهد در سال .06
• طراحی و پیاده سازی وب سایت موسسه آموزش عالی سلمان مشهد برای بار دوم در سال .00
• طراحی و پیاده سازی وب سایت گروه دینامیک سیاالت محاسباتی دانشگاه فردوسی مشهد.
• طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت کسری انرژی پاسارگاد فعال در حوزه نفت گاز پتروشیمی و انرژی های تجدید
پذیر.
• طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت پارس شیمی ابتکار گستر فعال در حوزه تولید انواع محلول های شیمیایی
آزمایشگاهی.
• طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت درب های اتوماتیک دولنگه تولید کننده و طراح انواع دربهای اتوماتیک.
• طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار فعال در زمینه خدمات مشاوره ای و
کوچینگ.
• طراحی و پیاده سازی وب سایت کوچینگ دانش بنیان ایران فعال در زمینه کوچینگ.
• طراحی و پیاده سازی وب سایت نمایندگی انحصاری فروش پنیزپیتزای پادراتوس.
• طراحی و پیاده سازی وب سایت نمایندگی انحصاری فروش پنیرپتزای کوشان.
• طراحی و پیاده سازی وب سایت شخصی جناب آقای دکتر مهدی فرهادی نیا ،مشاور کسب و کار.
• طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات ماران.
• طراحی پیاده سازی وب سایت انجمن علمی فناوری اطالعات و ارتباطات موسسه آموزش عالی سلمان مشهد.
• رئیس هیات موسس و دبیر انجمن علمی فناوری اطالعات و ارتباطات موسسه آموزش عالی سلمان مشهد.
• کسب رتبه اول در سومین ماراتون استارت آپی مشهد (دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی) با ایده دوکادو.
• کسب رتبه سوم در هفتمین دوره  Startup Weekendمشهد.
• شرکت در نخستین گردهمایی بزرگ کارآفرینان اینترنتی مشهد.
• شرکت در هشتمین نشست اندرویدی ها.
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• شرکت در کارگاه تکنولوژی ها و زبان های برنامه نویسی وب در پژوهشکده ثامن.
• شرکت در کارگاه آینده وب (فرصت ها و چالش ها) در پژوهشکده ثامن.
• شرکت در رویدادهای همفکر مشهد.
• شرکت در رویدادهای سینما کارآفرینی مشهد
• شرکت در همایش بزرگ داستان موفقیت من در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیمای خراسان رضوی.
• گذراندن دوره کارآموزی مقطع کاردانی ،در اداره طراحی و توسعه مهندسی دیتای شرکت مخابرات خراسان رضوی.
• گذراندن دوره کارآموزی مقطع کارشناسی ناپیوسته ،در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد
مقدس ،اداره پرتال و شهرالکترونیک ،دبیرخانه دائمی نمایشگاه فناوری اطالعات و شهر الکترونیک (.)Elecit
• گذراندن خدمت سربازی در گردان مخابرات لشکر  07زرهی خوزستان  ،اهواز در سال . 77
 نکته آخر :
• مدارک معتبر برای اثبات کلیه موارد فوق در این رزومه  ،بصورت مکتوب قابل ارائه می باشد.
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