با سالم
بنده محمد تقی چابک  ،نام پدر عظیم به شماره شناسنامه  2653صادره از ساری متولد 11
مرداد  ، 1256کارشناس نرم افزار کامپیوتر هستم  .نحوه همکاری بنده میتواند به صورت پاره
وقت  ،تمام وقت  ،پروژه ای و یا پیمانکاری باشد و حقوق دریافتی نیز به صورت توافقی خواهد
بود  ،دارای روحیه تیمی و منظم نیز هستم  .دوره های تحصیلی را در هنگام کار تا خرداد 1231
در سازمان مدیریت صنعتی ( واحد شمال ) گذرانده ام .
آدرس وبسایت شخصی www.mtchabok.com :

آدرس ایمیل mtchabok@yahoo.com :

شماره همراه 03115216290 :

سوابق کاری :
-

همکاری در جمع آوری و دسته بندی اسناد و اطالعات دفاع مقدس با جهاد کشاورزی
استان مازندران در تاریخ  1211/4/1الی . 1211/10/20

-

تهیه و تولید نرم افزار یادبود شهدای جهاد کشاورزی استان مازندران در زمستان . 1211

-

همکاری در تهیه و تولید کتاب و کتابچه شهدای جهاد کشاورزی استان مازندران در تاریخ
 1213/3/1الی . 1213/2/1

-

همکاری در تولید بازی آنالین با زبان  phpاز تابستان تا زمستان . 1231

-

تهیه و تولید نرم افزار تبلیغاتی نوین پارسیان به سفارش مرکز آموزشی نوین پارسیان
واحد شمال در بهار سال . 1213

-

طراحی سایت برای شرکت سنگرسازان نور در تابستان . 1215

-

طراحی سایت برای شرکتهای  Sun & See Advertisingو  Atlas Exhibitions & Eventsدر
بهار . 1233

-

طراحی سایت پایان نامه مدیریت در فروردین . 1232

-

طراحی سایت سکام ( سایت اطالعات خودرو ،امالک ،مستغالت ) در اردیبهشت .1232

-

ساخت پالگین اسالید عکس و محتوا برای فریم ورک  JQueryبا نام . anySlider

-

ساخت قالب مدرن برای  Joomlaبا استفاده از  JQueryو  HTML5و . CSS3

-

ساخت بیش از  30قالب با گرافیک باال با زبان  HTML5و  CSS3که امکان تبدیل به
سیستمهای مدیریت محتوا را داراست .

-

طراحی مجدد سایت برای شرکتهای Atlas al alam Exhibition & Sun and See
 Advertisingدر پاییز . 1232

تحقیقات و مقاله ها :
-

تحقیق ضد امنیت "به عنوان تحقیق پایانی دوره تحصیلی کاردانی کامپیوتر" .

-

تحقیق امنیت وب سرورها "به عنوان تحقیق پایانی دوره تحصیلی کارشناسی نرم افزار
کامپیوتر " .

-

تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم لینکستان سایتها .

-

تحقیق کاربردهای الگوریتم زنبور عسل .

-

تحقیق ساختار داخلی ریزپردازنده های . 1011 / 1015

مهارتها و تخصصها :
-

طراحی وب با سابقه حدود  6سال به صورت حرفه ای .

-

آشنا به روشهای تجزیه و تحلیل و رفع عیب  ،نرم افزارها با سابقه حدود  3سال به
صورت متوسط .

-

برنامه نویسی با زبان  C#با سابقه حدود  4سال به صورت متوسط .

-

برنامه نویسی با زبان  PHPبا سابقه حدود  6سال به صورت حرفه ای .

-

برنامه نویسی شئی گرا با سابقه حدود  6سال به صورت حرفه ای .

-

برنامه نویسی با تکنولوژی  ASP.NETبا سابقه حدود  2سال به صورت متوسط .

-

برنامه نویسی با زبان  SQLبا سابقه  6سال به صورت حرفه ای .

-

مسلط به پایگاه داده  MYSQLبا سابقه  6سال به صورت حرفه ای .

-

مسلط به پایگاه داده  MSSQLبا سابقه  2سال به صورت متوسط .

-

مسلط به پایگاه داده  ORACLبه صورت متوسط

-

مسلط بر مفاهیم و تکنیکهای  CEOدر طراحی و برنامه نویسی صفحات اینترنتی .

-

برنامه نویسی با  HTMLو  JAVA SCRIPTبا سابقه  5سال به صورت حرفه ای .

-

برنامه نویسی صفحات وب با  HTML5و  CSS3با سابقه  2سال به صورت حرفه ای .

-

برنامه نویسی با زبان  VB.NETبا سابقه  2سال به صورت متوسط .

-

برنامه نویسی با فریم ورک زند با سابقه  3سال به صورت حرفه ای .

-

برنامه نویسی با فریم ورک جی کوئری با سابقه  3سال به صورت حرفه ای .

-

برنامه نویسی شبکه و طراحی شبکه با سابقه  2سال به صورت متوسط .

آشنایی و تسلط به نرم افزارها :
-

ویژوال استودیو 3006 ، 3001 ، 3010 ، 3013 ، 3012

-

زند استودیو 10 ، 3

-

ادوب دریم ویور  ، CS5ادوب فتوشاپ  CS5و ادوب سوئیت CS5

-

مایکروسافت آفیس 3002 ، 3009 ، 3010 ، 3012

-

3D MAX 2011

-

کورل دراو  ،فری هند

-

Multimedia Builder

-

VMware

