رزومه
ميالد کاردگر
کد ملی

2501010813

تلفن

09356070351

آدرس

تهران – سبالن شمالی – خیابان آزادی

متولد

1368/08/25

پست الکترونيکی

Mk.kardgar@gmail.com

وب سایت
لينکدین

http://mkardgar.com
https://www.linkedin.com/in/milad-kardgar-28a09950
http://www.irantalent.com/home/canCVView.php?r=90&u=664322

ایران تلنت

آخرین مدرک تحصيلی
کاردانی کامپيوتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان – معدل 16

ليسانس کامپيوتر – نرم افزار

دانشگاه غير انتفاعی پارسا بابلسر – معدل 16

فارغ التحصیلی 1391 :

وضعيت خدمت سربازی
دارای کارت پایان خدمت

سوابق حرفه ای
کارشناس شبکه – شرکت فروشگاه های کتان تافته  -بابلسر *


پشتیبانی نرم افزار و شبکه

کارشناس نصب و پشتيبانی شرکت اینترنتی شاتل بابلسر – پاره وقت *


پشتبانی و نصب کامل تجهیزات شبکه و مودم

پشتيبان نرم افزار و حسابرس – فست فود اروئی  -بابلسر


پشتیبانی سیستم نرم افزاری و حسابرسی فروش و خريد فست فود و مديريت سالن

کارشناس پشتيبانی شبکه و نرم افزار– شرکت پيشگامان نصر  -تهران – پاره وقت *


نگه داری و بروزرسانی سیستم های تحت شبکه و رفع خطاهای نرم افزاری

پشتيبانی فنی – شرکت اینترنتی پارس آنالین -تهران


کارشناس پشتیبانی اينترنت

برنامه نویس وب – شرکت اینترنتی پارس آنالین – تهران


برنامه نويس طراحی پورتال درون سازمانی تحت وب



برنامه نويس سی ام اس داخلی شرکت تحت وب

مهر  85به مدت  30ماه
 1385/07/01الی 1388/01/22

ارديبهشت  91به مدت  9ماه
 1391/02/02الی 1391/11/01

بهمن  90به مدت  17ماه
 1390/11/13الی 1392/03/02

شهريور  90به مدت  29ماه
 1390/06/01الی 1392/11/01

تیر  – 94آذر 95
از 1394/04/01

بهمن  – 95ادامه دارد...

* سوابق گفته شده فوق بدون سابقه بیمه میباشد.

ادامه در صفحه بعد...

مهارتها
مهارتهای نرم افزاری














آشنايی با طراحی و اجرای وبسايت و پورتال های سازمانی و CRM
آشنايی و تسلط به زبانهای برنامه نويسیjQuery, JavaScript, HTML, CSS, PHP, Java, MySQL

آشنايی با فريمورک الراول
آشنايی با فريمورک طراحی bootstrap
آشنايی با توابع کاربردی ديتابیس medoo
آشنايی با نرم افزار git
آشنايی و تسلط به نرم افزار های تیکتینگ  Change Gearو مانیتورينگ Cacti , Solar Winds
آشنايی با Microsoft Share Points
آشنايی کامل با مجموعه افیس و ويندوز
آشنايی با سیستم عامل لینوکس– اوبونتو
آشنايی با VMware
آشنايی کامل با نرم افزار های هاست و مديريت محتوی وب  -ورد پرس – وب کیت های مديريت سايت

آشنایی با زبانهای خارجی

 زبان انگلیسی – نوشتن:متوسط – صحبت کردن :متوسط – درک مطلب :خوب

مهارتهای سخت افزاری




آشنايی با روترهای سیسکو
عملیات پسیو شبکه
آشنايی با روترهای میکروتیک

دوره های گذرانده شده


 - CCNAموسسه آموزشی کندو

