
 به نام خدا

 :مشخصات فردی

 میالد گشتیل:نام و نام خانوادگی

 1731:متولد

 پزشکی-معافیت دائم: پایان خدمت

 شهر صدرا/شیراز:محل سکونت

 05130697090:شماره تماس

mail-E :milad@gashtil.ir      

 :حضورتان معرفی میگردد میالد گشتیلاینجانب   احتراما شرح مختصري از سوابق كاري و تحصیلی

 :سوابق تحصیلی

 کامپیوتر از هنرستان ترابی شیرازدیپلم  .1

 سسه آموزش عالی پیشتازان شیرازئاز مو کامپیوتر  فوق دیپلم نرم افزار .7

 پیشتازان شیرازسسه آموزش عالی ئاز مو کامپیوتر  کارشناسی سخت افزار .7

 :کاری  سوابق

 راه اندازی و مدیریت موئسسه آموزش عالی آزاد پیشتازان شیراز .1

 ICDL1&2,  wordpress,  joomlaمدرس در دوره های آموزشی  .7

 مدیر گروه آموزشی موئسسه آموزش عالی آزاد پیشتازان .7

 مدرس موئسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز در مقطع کاردانی .4

 

 :مدارک

 و ویرایش صفحات وبطراحی  .1

 (joomla cms)طراحی پویای وب با سیستم مدیریت محتوای جومال .7

 جهت استفاده در شبکه 3نصب و راه اندازی و مدیریت سیستم عامل ویندوز  .7

4. CompTIA Network+ از سازمان فنی و حرفه ای کشور 

 از سازمان فنی و حرفه ای کشور(Photoshop)ایطراحی گرافیک رایانه  .9

 رایانه از سازمان فنی و حرفه ای کشورکاربر  .6

 از سازمان فنی و حرفه ای کشور 7درجه ICDL رایانه کار .3
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 برنامه نویسی کاربردی اندروید از سازمان فنی و حرفه ای کشور .8

 از سازمان فنی و حرفه ای کشور  phpبرنامه نویسی  .5

 

 :مهارت ها

 سیستم مدیریت محتوای وردپرس .1

 سیستم مدیریت محتوای دروپال .7

 سیستم مدیریت محتوای اپن کارت .7

 سیستم مدیریت محتوای جومال .4

 سیستم مدیریت محتوای پرستاشاپ .9

 phpبرنامه نویسی  .6

 تکنسین فنی شبکه .3

 کنترل پنل های دایرکت ادمین و سی پنل و پلسک .8

 عیب یابی هاستینگ .5

 ثبت دامین ملی و بین المللی .10

 

 :پروژه های انجام شده در قالب سایت

1. www.kavoshtools.com 

7. www.akeshavarzpour.ir 

7. www.ryaghtin.ir 

4. www.mowjehonar.ir 

9. www.hedayat.sch.ir 

6. www.miladgashtil.ir 

3. www.w4d.ir 

8. www.amlaak7.ir 

5. www.sepidarworld.com 

10. www.aftabphysio.com 

11. www.pishtazan.ac.ir 

17. www.jazgof.ir 

17. www.electroshid.ir 

14. www.ariamarketing.ir 

19. www.armintutor.com 

16. www.aminoroji.com 

13. bargh.ir-www.arshad 

18.  www.mamanbaf.ir 

15. farhangi.ir-www.pishtazan 
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70. www.armintutor.com 

71. u.irwww.parsised 

77. www.pishtazanedu.ir 
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