
 

 ســـمه تعــــا لی اب

 

 مشخصات فردی : 

 
                                                                                      

     :براتعلینام پدر           رمضانی ثانی نام خانوادگی:                             امید نام:

 3645: شماره شناسنامه              0829768203 :کدملی            03/65/ 01تاريخ تولد 

 

 سوابق تحصیلی: 
 

  سال اخذ مدرک  رشته  مقطع تحصیلی

 1389خرداد  کامپیوتر  کاردانی 

     1391تیر  مهندسی کامپیوتر  کارشناسی 

 
 
 

     کاری : سوابق
 

 محل کار سال رسته شغلی محل کار

 شرکت دیده بان افزار آسیا 
 وافزار نرم پشتیبانی   

 سیستم ها   سخت افزار
 مشهد  1393الی  1392

بلیغات اسالمی حوزه علیمه  دفتر ت 

 قم شعبه خراسان رضوی

 سخت افزار و نرم افزار پشتیبانی   

  شبکه های کامپیوتر سیستم ها و
 مشهد  تا هم اکنون  1393

 

 

 

 

 



 

 مدارک:

 1دارای مدرک گواهینامه رایانه کار درجه          

 

 2مدرک گواهینامه رایانه کار درجه  دارای         

 

 مهندسی شبکه های کامپیوتری مدرک  دارای          

 

 

 

 

 توانايیها : 
 

 : کتابخانهدر حوزه  
 

  ….استفاده از سیستم های فناوری اطالعات در اموری مانند دسته بندی و طبقه بندی کتابها، ثبت اطالعات و -1

 نفراهم سازی بستر ارایه اطالعات مورد نیاز در قالب کتاب و دیگر منابع اطالعاتی به عالقه مندا -2

 آموزش استفاده از منابع موجود در کتابخانه و نحوه جستجو در بانک های اطالعاتی به مراجعین -3

 ثبت اطالعات کتاب های جدید در دفاتر و رایانه  -4

 تهیه راهنماهای آموزشی مورد نیاز جهت هدایت مراجعان در استفاده بهینه از منابع رایانه ای و امکانات موجود  -5

 در کتابخانه  هاپیگیری های مربوط به نصب، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزار  -6

 پارس آذرخشانجام عضویت دانشجویان ، اساتید و کارکنان در کتابخانه و ثبت اطالعات آنها در نرم افزار  -7

و به طورکلی کلیه مراحل آماده    پارس آذرخشورود اطالعات منابع ) کتب، پایان نامه ها و... ( و اعضاء در نرم افزار -8

 سازی منابع تاانتقال آنها به مخزن و در نهایت حفاظت و توسعه مجموعه منابع 

 هامانت، رزروو تمدید منابع با استفاده از نرم افزار فوق بر اساس آیین نام -9

 نپاسخگویی به سواالت مراجعی -10

 رکمک به مراجعین برای یافتن کتابها و منابع مورد نظ -11

به روز نگه داشتن کتابخانه از طریق استفاده از کتابها و مجالت جدید منتشر شده و اسـتفاده از روش هـای نـوین  -12

 وترییو سیستم های کامپ یکتابدار

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کامپیوتر: توانایی کار با نرم افزارها و سخت افزارهای*

 

 در حوزه نرم افزار:

 

 آفیس  هایکار با نرم افزار -1

 گرافیکی)فتوشاپ( -2

 11و 10و   8.1و  8و   7و xpنصب انواع ویندوز  -3

 نصب انواع آنتی ویروس  -4

 نصب نرم افزارهای کاربردی  -5

 کردن باال نیامدن نرم افزار برطرف کردن مشکالت نرم افزاری اعم از هنگ  -6

 و .......... -7

 

 در حوزه سخت افزار:

 

 اسمبل کردن قطعات سیستم های کامپیوتری  -1

  برطرف کردن مشکالت سخت افزاری -2

 تعمیر قطعات سخت افزاری -3

 

 

 در حوزه شبکه های کامپیوتری:

 

 (2019و  2012و  2008و 2003رورهای ویندوز س ) اعم از ویندوز سرور نصب -1

 و....   DNS , DHCPاکتیو دایرکتوری و نصب وکار با نصب  -2

 کابل کشی شبکه های کامپیوتری -3

 زدن سوکت کابل های شبکه -4

 برطرف کردن مشکالت نرم افزاری شبکه های کامپیوتری -5

 

 
 

 

 09157589410   : تلفن تماس

 

 

Email: omidramezanisani@gmail.com 


