هوالرزاق
رزومه کاری و تحصیلی

مشخصات فردی
سارا صدرائی
متولد  8631تهران

مشخصات فردی

اطالعات تماس
تهران – خیابان ستارخان – خیابان حبیب الهی – کوچه سوم
غربی – پالک 2
Phone: 90890391698
Email: sara.sadraei@gmail.com
Website: http://sarasadraei.ir/

تحصیالت متوسطه
دیپلم فنی و حرفه ای کامپیوتر – هنرستان نور – 8611

سوابق تحصیلی

تحصیالت عالی
فوق دیپلم فناوری اطالعات و ارتباطات ( – )ITدانشگاه علمی و
کاربردی تهران – نیمسال اول 8610
لیسانس مهندسی تکنولوژی نرم افزار – دانشگاه علمی و
کاربردی تهران – نیمسال دوم 8602
فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسالمی -
8603

8631
ساختمان ارتباطات سیار  – IR-MCIدفتر فنی – مدت  3ماه

سوابق کاری
غیر مرتبط

8608 - 8609
درمانگاه رئوف – مسئول پذیرش و بیمه های بخش گرافی – مدت
یک سال
تابستان 8602
شرکت سایپا (رنا) – دوره کارآموزی – مدت  6ماه
8606
شرکت ایمن تداوم زندگی – کارشناس فروش – مدت  8سال

سوابق کاری
مرتبط

8601-8603
شرکت طراحی سایت اینتن – پشتیبان فنی سایت – طراح سایت –
تولید محتوا – سئو و مدیریت شبکه های اجتماعی
8603
شرکت طراحی سایت آروین البرز – طراح سایت
 8601تا به امروز
شرکت نرم افزاری بروزسافت – طراح سایت

عالیق
و مهارت ها

آشنایی با

توضیحات

نمونه کار
تولید محتوا

نمونه کارهای
طراحی سایت

تسلط کامل بر
نرم افزارهای  Officeو نرم افزارهای کاربردی
طراحی قالب وبسایت با استفاده از  Html5و CSS3
طراحی سایت ریسپانسیو با استفاده از Bootstrap
طراحی و ارائه ی وبسایت های شخصی ،شرکتی و فروشگاهی با
استفاده از سیستم های مدیریت محتوای  Joomlaو wordpress
مدیریت و تولید محتوای فنی و تخصصی وب سایت مطابق با اصول
سئو
بهینه سازی و پشتیبانی سایت
تحلیل و طراحی پایگاه داده
زبان های برنامه نویسی C++ – C – Pascal

زبان برنامه نویسی اسمبلی – PHP – Fortran – VB – Basic
 Java Scriptو Jquery
نرم افزار شبکه  Boson Network Simulationو OP Network Simulation
زبان انگلیسی

توانایی تطبیق پذیری سریع با محیط های جدید
توانایی یادگیری سریع مطالب جدید
روحیه کار تیمی و ایده پردازی

تولید محتوای تخصصی برای وب سایت /http://inten.asia

نمونه کارهای من در وب سایت شخصی ام موجود است.
http://sarasadraei.ir/

