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 به نام خدا

 ی مشخصات فرد
  امیر گودرزی  نام:

  1361 : تاریخ تولد 
 تهران  سکونت: محل 

 09129407279   :  موبایل
 Goodarzi.Amir@Gmail.com :ایمیل

  یلیسوابق تحص
 اراک  آزاد اسالمیانشگاه افزار از دلیسانس کامپیوتر/ نرم 

 
 ی فه اسوابق حر 

 عه ماهان تیموری مدیر دیجیتال مارکتینگ مجمو .1
،  IranDerakht.com ، n.irDocharkhesta یتهایوب سا مارکتینگمشاور دیجیتال   .2

Keshishi.com  ،iSeed.ir   ،Maghz.com7   
 ( سامانه یکپارچه مدیریت خرید ارزی و ریالی دارو و تجهیزات پزشکی مصرفیسیماد ) مدیر پروژه  .3
 (زنانه استان خوزستان یشگرانسامانه جامع آراآیسید )  اپلیکیشنمدیر اجرایی و مشاور  .4
 وش ینگ افق کورمارکتدیجیتال س کارشنا  .5
 وروش افق کاینترنتی در  کارشناس فروش  .6
 در افق کوروش تم تحلیل گر و طراح سیس .7
 CFSMPهمایش های دیجیتال مارکتینگ برگزاری  مدیر  .8
 -فعال در زمینه دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا- تواناتیممدیر داخلی شرکت  .9
   «سانی اینستا»گرام بات اینستا رمشاور و مجری  .10
iSunny.ir، TehranTez.com  ، SafiranStudio.com ،  -Shabitaوب سایت های  طراحی .11

.irSahraee  ،7Maghz.com  ،Huntingland.ir  ،Lalezar24.com  ،rRoyalGPS.i   ،
InternetGol.com ،askarya.ir، lernito.ir ،takinco.ir ،gi.orgtootfaran ،iran.com-rad   و

Tech724.com   ، 
 های  ساخت اپلکیشنمشاور و مجری، در تولید و   .12

a. ( اپ تعمیرات خودروکاربین ) 
b.  درختان در پارکهای تهران، به سفارش شهرداری تهران( آی تری )مدیریت هوشمند 
c.  ( سیستم مناقصات و مزایدات آنالینبیزجا) 

tel:09129407279
mailto:Goodarzi.Amir@Gmail.com
IranDerakht.com
https://docharkhestan.ir/
https://keshishi.com/
http://iseed.ir/
https://7maghz.com/
http://www.isunny.ir/
https://tehrantez.com/
https://safiranstudio.com/
https://shabita-sahraee.ir/
https://shabita-sahraee.ir/
http://7maghz.com/
http://huntingland.ir/
http://www.lalezar24.com/
https://royalgps.ir/
http://internetgol.com/
https://askarya.ir/
http://lernito.ir/
http://takinco.ir/
http://tootfarangi.org/
http://rad-iran.com/
https://tech724.com/
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d.  ( اوره و خرید بیمه هاش مبیمه آنالین ) 
 مدیر پشتیبانی پروژه سپاس در وزارت بهداشت  .13
 Sqlو   #Cوشگاهی دیبال، مبتنی بر  تحلیل، طراحی و ساخت نرم افزار دیبا برای ترازوهای فر .14

Server ،... اجرا شده در هایپراستار، فروشگاه هفت، هایپرمی و 
 Sql Serverو  #Cبتنی بر  به سفارش شهرداری تهران، م iTreeطراحی و ساخت برنامه  .15
 Rationalو نرم افزارهای   UMLتحلیل پروژه مادرید )مالکیت صنعتی در قوه قضائیه( با متدلوژی  .16

Rose ،Visual Paradigm  مبتنی بر ،C#  وSilverlight پیاده سازی بر بستر ،TFS 
 Sql Serverمبتنی بر سی شارپ و    طراحی و ساخت نرم افزار اکسیر .17
مبتنی بر سیستم عامل   -WHMCS & Direct Admin – ستینگدازی سرور هانصب و راه ان .18

CentOS 
در وزارت   ASP.net بیمه ای مبتنی بر طراحی و ساخت وب سایت ارایه دهنده خدمات ، تحلیل .19

 بهداشت
طراحی و ساخت  و  در دانشگاه شریف در شرکت فناوران گسترش سالمت  wirelessمدیر بخش   .20

 #Cمبتنی بر  بلوتوث به سفارش سپاه پاسداران، تر  سامانه ارسال فایل بر بس
 -ex IBM–در شرکت داده پردازی ایران  مدیریت پایگاه داده های اوراکل پروژه سوخت .21
 -ex IBM–در شرکت داده پردازی ایران  ادمین سیستم عامل ساتنا و پایای بانک رفاه .22
 -ex IBM– در شرکت داده پردازی ایران ادمین ماشینهای مجازی در بانک ملت  .23
 در تبیان  IBMپشتیبانی سرورهای  .24
 ASP.netمبتنی بر    fanyab.comمشاور طراحی وب سایت  .25
در صندوق بیمه   ORACLEو تجمیع اطالعات آنها در  SQL Serverاده پایگاه د  2700پشتیبانی از  .26

 قشم اجتماعی روستاییان و عشایر در شرکت میکروافزار
و   #Cشرکت نفت سپاهان اصفهان مبتنی بر   برایکوتاه  طراحی و ساخت نرم افزار ارسال پیام  .27

ORACLE 

 آموزشی  یدوره ها
1. Oracle DataBase 11g: Data Guard at Dubai in Dec 2011 
2. Oracle DataBase 11g: RAC at Dubai in Oct 2011 
3. Oracle DataBase 11g: Administration at Dubai in Sep 2011 
4. Introduction to HP Openview Data protector at Iran, DPI in Feb 2010 
5. Introduction to SAN + EVA at Iran, DPI in Dec 2009 
6. Hp System Insight Manager Course at Iran, DPI in Oct 2009 
7. Hp Server Technology + Blade Server Course at Iran, DPI in Aug 2009 
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8. Oracle DataBase 10g: Introduction to oracle & PL/SQL, Workshop 1 at Iran, 
DPI in Mar 2009 

9. Oracle DataBase 10g: Administration Workshop 1 at Iran, DPI in Dec 2007 

 

 :دوره های آموزشیبرگزار کننده 
1. Instagram Marketing (evnd.co/ZGbO5)  
2. Gamification on Instagram (evnd.co/5i89V) 
3. Second event of Digital Marketing –UI & UX in DM- (evnd.co/0PRGh) 
4. First event of Digital Marketing (evnd.co/q78UW) 
5. Increase website speed by GtMetrix.com (evnd.co/kxhvl) 
6. WordPress Training and Workshop 
7. Drupal Training and Workshop 
8. Programming with C# And SqlServer 2008 
9. Programming with Asp.Net And SqlServer 2008 
10. Programming with C# And SqlServer 2008 
11. SqlServer 2005 
12. SqlServer 2000 
13. Programming with C# 
14. Oracle DataBase 10g 
15. AutoCad 2000 

 و توانمندی ها هامهارت 
1. Digital Marketing and Internet Marketing: 

1.1. SEM, SEO 
1.2. Social Network Marketing 
1.3. Google Analytics    & Piwik 
1.4. Google Adwords 
1.5. Content Marketing 

2. Programming: 
2.1. Telegram Programming 
2.2. C#, ASP.NET, ADO.NET, PHP 

https://evnd.co/ZGbO5
https://evnd.co/5i89V
https://evnd.co/0PRGh
https://evnd.co/q78UW
https://evnd.co/kxhvl
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2.3. Drupal, Wordpress, Joomla 
2.4. GSM Programming 
2.5. N-Tier Programming 
2.6. Bluetooth Programming 
2.7. Socket Programming 
2.8. Scale Programming 
2.9. ORM (Entity Framework, NHibernate) 
2.10. Visual Paradigm 
2.11. Rational Rose, UML, RUP 
2.12. TFS 

3. Databases: 
3.1. Oracle, DB2, SQLServer, MySql 

4. OS: 
4.1. Windows 
4.2. Linux (Ubuntu, Suse, Redhat) 
4.3. OS/400 

5. Others: 
5.1. ESXi, VSphere, VMWare 
5.2. Business Model Canvas 
5.3. Agile (like Scrum) 

 : مقاالت ترجمه شده
1. Overview on IBM System x3950 M2 
2. Introduction to System x 
3. IBMs System x eX5 servers attack customers’  most challenging IT issues 

 MS Sql Server  (2000,2005,2008,2012 )مقایسه پایگاه داده های   .4
   Blog.iSunny.irمقاالت منتشر شده در  .5

    تجارب حرفه ای
 سال سابقه( 7)  دیجیتال مارکتینگ .1
 سال سابقه( 10)  ی مبتنی بر وبارها و کسب و ک  ل با راه اندازی استارت آپ هاآشنایی کام .2
 (سال سابقه  8)  افزایش سئو و بهینه سازی سایت .3

http://blog.isunny.ir/


Curriculum Vitae of Amir Goodarzi 

Page 5 of 5                                                                                                      0912-940-7279 

 سال سابقه( 10)  دروپال و طراحی و ساخت وب سایت با وردپرس .4
 سال(  5طراحی و ساخت اپلیکیشن های موبایل ) .5
 سابقه( سال 20)  طراحی و ساخت نرم افزارهای تحت ویندوز  .6
 سال سابقه(  14) مدیریت پروژه های نرم افزاری .7
 سال سابقه(  16)  تحلیلگر و طراح پایگاه داده .8
 سال تجربه در شرکت داده پردازی ایرانHP  (9 ) و  IBMآشنا با کلیه سرورهای  .9
   ESXi, VSphere, VMWare و نرم افزارهای آشنا با مجازی سازی .10
 تسلط بر سیستم عامل های:  .11

11.1.  Linux (Redhat, Ubuntu, Suse, Mint, CentOS) 
11.2.  OS/400 
11.3. Windows 


