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 & Education)  :گواهینامه های تخصصی و عمومیحصیالت و ت

qualifications ) 
  )61/16معدل کل  -1695دیپلم تجربی )دبیرستان صدر اصفهانی 

  )16/11معدل کل  -1633-1696کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی )دانشگاه پیام نور اصفهان 

  مرکز تحقیقات معلمان خصصی آموزش تدریس زبان انگلیسی )دوره های عمومی و تگذراندن

 (1631 -اصفهان

 گواهینامه رانندگی اتومبیل و موتور سیکلت 

 ( 91316166919 – 15/1/31الی  1/1/31دارای مدرک پایان خدمت) 

 (  & AbilitiesSkillsبر مبنای درصد: ) – توانمندی ها و مهارت ها
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 نرم افزارهای رایج کامپیوتری
درصد 09    Word 

ندی و ...تایپ سریع )البته غیر اصولی(، طراحی، صفحه آرایی، تنظیم، ویرایش و طراحی جزوه و کتاب، تنظیمات، نامه نگاری، فصل ب  

درصد 09      Excel 
 حسابداری، کار با فرمول های رایج، وارد کردن اطالعات، تایپ، نمودار، تنظیمات رایج و مورد نیاز

درصد 09   PowerPoint 
 طراحی حرفه ای، ترنزیشن و موشن و اعمال رایج مورد نیاز برای یک فال پاورپوینت حرفه ای

درصد 09        PhotoShop 
درصدی با ابزارها 08کارت ویزیت، بنر و ... )به صورت خودآموز(، تنظیمات کلی، آشنایی طراحی حرفه ای و نیمه حرفه ای   

         09 %  CorelDraw 
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 سایر نرم افزارها و توانایی ها

درصد 09         Expression Web 
ویسی(کد نویسی(، طراحی قالب های ایمیل و خبرنامه، ویرایش معمولی صفحات )بدون آشنایی با کد ن طراحی ساده صفحات وب )بدون  

درصد 09      CorelVideoStudio 
 (Proshow)آشنایی با نرم افزار HDطراحی نیمه حرفه ای کلیپ )عکس و ویدئو(، تدوین نیمه حرفه ای، نریشن و صدا، خروجی های 

درصد 09      WordPress 
 تنظیمات امنیتی(سئو، فهرست،  بدون کد نویسی )مدیریت محتوا، تنظیمات، پست گذاری، مدیریت افزونه ها، خالقیت در طراحی،

Bazandish.com – Biotube.com – sayebazi.com-serajgroup.com – masoodmardiha.ir  

 Joomla درصد 09 
 (فهرست بدون کد نویسی )مدیریت محتوا، تنظیمات، پست گذاری، مدیریت افزونه ها، خالقیت در طراحی،
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درصد 09   Internet 
ابیبا اصول دانلود و رفع مشکل و عیب ی آشنایی کامل با اصول جستجو به فارسی و انگلیسی، انجام کلیه تحقیقات، آشنایی  

درصد  09      Windows 
توانایی نصب ویندوز و درایور، آشنایی با محیط های کاری ویندوز، توانایی بررسی موردی رجیستری و کار با دستورات ویندوز )البته طبق 

 ، کانفیگ مودم، و عملیات های غیر عمومی ویندوز Crack, Patch, keygenدستور العمل( نصب و پاک کردن نرم افزار ها + 
درصد 09     Social NetWorks 

( و ... و Facebook, twitter,linkedin, Telegram, whatsapp, instagramتوانایی کار با شبکه های اجتماعی )

 توانایی انجام امور تبلیغاتی در این شبکه ها

درصد 09   Google Groups 
تجربه چندین ساله در زمینه مدیریت و توسعه گروههای گوگل و تبلیغات در این زمینهتوانایی و   

هزار عضو 02هزار نفری گوگل، مدیریت گروه گوگل دوستان خوب با بیش از  08گروه  11تجربه کار با گروههای یاهو، دارای   

درصد 09   Research 

زمینه؛ توانایی در انجام تحقیقات به زبان فارسی و انگلیسی و ارائه و ترجمه بروز ترین مقاالت به دلیل تسلط بر زبان انگلیسی و تجربه در این 

 در زمینه های متنوع تحقیقی
درصد 09   Press & Edit 

و نشر و اخذ  چاپتوانایی و تجربه باال در زمینه ویرایش و تدوین کتاب، مقاله، جزوه به همراه طراحی جلد و داشتن ارتباطات فراوان در زمینه 

جزوه و کتاب 088مجوز و شناسه ملی کتاب در هر زمینه با تجربه طراحی و چاپ بیش از   
درصد 09        Management 

که در ادامه بیان خواهد شد. درصدی اکتسابی در این زمینه و انجام پروژه های متعدد  08درصدی ذاتی در مدیریت پروژه و منابع و  08توانایی 

در زیر به برخی توانایی ها  مند به مباحث مدیریتی و مدیریت پروژه و پر تالش در زمینه کسب دانش و تجربه های بیشتر در این زمینه هاعالقه 

 خود اشاراتی می کنم: و کاری و سوابق مدیریتی

 1802الی  1800 -مدیر مسئول، خادم مسجد -کانون فرهنگی سبحان )مسجد محمدیه(
  کالس های مختلف در طول سال از سنین دبستان تا دانشگاهبرگزاری و مدیریت 

  تدریس و کالس داری و مدیریت دانش آموزان در سنین متفاوت 

  سال و مدیریت امور مردم و مسجد 7عهده داری و افتخار خادمیت مسجد به مدت 

 ردوهابرگزاری موفق و مدیریت اردوهای تفریحی یک روزه تا هفتگی و قبول کامل مسئولیت این ا 

 مدیریت مالی و حسابداری مسجد محمدیه و کانون سبحان و ساماندهی بی نظمی های سنتی با نرم افزارهای رایج 

  مدیریت کامل و ساماندهی پروژه های عمرانی و ساخت و ساز مسجد محمدیه و کسب تجربیات فراوان در زمینه های عمرانی در

 ین فعال در این حوزهسنین جوانی و ایجاد ارتباطات فراوان با متخصص

 1802الی  1800به صورت دائم  -تاسیس و مدیریت عامل شرکت فناوری اطالعات ثریا 
  سالگی جهت تحقق آرزوهای رشد و پیشرفت 00تاسیس و راه اندازی شرکت ثریا در سن 

  گرفتن نمایندگی شرکت پیامکی سپاهان گستر و فعالیت در حوزه پیام کوتاه تحت وب سایتpayamtube.com  و جذب

 02میلیون تومان تا سال  188مشتری در زمان اندک و به دست آوردن گردش مالی حدود  888بیش از 

  مشتری به صورت انفرادی  888مدیریت و پشتیبانی 

 )به کارگیری موقت نیروهای متعدد کاری در زمینه بازاریابی پیامکی )البته موفقیت آمیز نبود 

  فعال در زمینه تبلیغات تلگرامی و جذب مشتری 
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  .... جذب مشتریان فراوان در زمینه طراحی و چاپ کارت ویزیت، بنر، تراکت و 

  کار بر روی پروژه های کارآفرینی و انجام تحقیقات فراوان در زمینه طرح کسب و کار هر ایده )متاسفانه هیچ کدام از ایده ها به

 جربیات فراوانی برای بنده به همراه داشت(.مرحله اجرا نرسید هرچند ت

  تبصره: تجربه شرکت برای من تجربه ای خوب بود هرچند که ایده آل های مالی بنده را محقق نکرد.

 1801کار در شرکت بیمه پارسیان )بازاریابی بیمه عمر( 
  زمان حدود دو ماهبیمه عمر در مدت  08کار به صورت پاره وقت در شرکت بیمه به مدت محدود و ثبت 

 الی اکنون 1808کار در انجمن خیریه )خیریه دوستان خوب، خیریه رسمی سلمان( 
  خانوار 08عضو فعال و تحت پوشش قرار دادن حدود  08راه اندازی انجمن خیریه دوستانه دوستان خوب و جذب بیش از 

  : اصفهان، حسین آباد( و ایجاد برخی تغییرات ساختاری در  – 420فعالیت رسمی به عنوان کارمند در انجمن خیریه سلمان )ش ث

 روند کارهای سنتی خیریه

 09 %  English Language 
عالقه شدید به زبان انگلیسی و فارغ التحصیلی در این رشته، توانایی و تجربه چندین ساله در زمینه تدریس زبان، توانایی و تجربه 

 متون، در زیر به اختصار برخی فعالیت های زبانی خود را ارائه می دهم.خوب در زمینه ترجمه و رزومه نسبتا 

  اب در زمینه تدریس زبان انگلیسیکت 0گردآوری 

  1800الی  1800 -به صورت مستمر و دائم و شغل اصلی –تدریس زبان انگلیسی 

 1808 -ترجمه ی کتاب معجزات علمی قرآن از هارون یحیی 

 ی پورن )مسائل جنسی( تحت لوای پروژه ی پورن ایران ترجمه ی مقاالت عدیده در زمینه 

  1800 -دلیل در اثبات اسالم 188ترجمه ی فارسی به انگلیسی کتاب 

 ترجمه ی مقاالت متعدد از محقق نواندیش، محمود جوادی از فارسی به انگلیسی در زمینه های دینی 

 رسی و نقد نظرات و آراء مترجمان قرآن کریمانجام دو پروژه ی تحقیقاتی در روش های ترجمه ی قرآن کریم و بر- 

 1804پروژه ی دانشگاهی 

 انجام ترجمه های متعدد در زمینه های علمی و تحقیقاتی نظیر نجوم و علوم زیستی به صورت پراکنده و شخصی 

  ترجمه ی کامل وب سایتGamma  و مقاالت متعدد در زمینه یMLM 1801 -و بازاریابی شبکه ای 

  ترجمه کتابDecide  اثرJim Palmer -1802 )در دست ترجمه( 

 .همچنین عالقه مند به زبان عربی هستم و درک رو به متوسطی نسبت به متون عربی به خصوص متون قرآنی دارم 

 

 

 Technical abilities توانایی های فنی

به دست آورده ام و ق جسته گریخته و گاها ناقص در زمینه های فنی متعدد که در دوران جوانی و نوجوانی توجه به سواببا 

همچنین ذوق و عالقه شخصی قادر به انجام برخی امور فنی به شرح زیر نه لزوما تخصصی هستم )البته بیان موارد زیر به منزله 

 برخی توانایی های فنی دارد( : انجام و پرداخت به این امور نیست و صرفا اشاره به

 ( 28جوشکاری )درصد 

 ( 08تعمیر و سرویس کولر )درصد 

 ( 48لوله کشی معمولی )درصد 

 ( 78تعمیر شیر آالت و نصب )درصد 

 ( 28امور برقی معمولی )درصد 
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 ( 08سرامیک کاری معمولی )درصد 

 درصد( 78عایق دیوار ) -بلکا روکش کشیدن 

 My Favorites عالقه مندی های من

 در زیر لیستی از عالقه مندی هایم را در زمینه های مختلف بیان می دارم:

 و تجربیات شرح) خادم بهشت کتاب تالیف -عالقه مند به شعر و نویسندگی)بیش از صد قطعه شعر و یک داستان کوتاه 

 (مساجد مدیریت اصول

  متعدد دینی( دین اسالم )انجام تحقیقات فراوان و ترجمه هایعالقه مند به 

  بازیکن مقطعی نونهاالن ذوب آهن و ایران اسپرت( –عالقه مند به ورزش فوتبال )بازی کردن و نه تماشا 

 )عالقه مند به زبان انگلیسی ) ارائه ترجمه های متعدد و تالیف کتاب آموزش زبان 

  زمینه هرچند ناقص(و بحث های مدیریتی و مدیریت پروژه )تجربیات مفید در این عالقه مند به مدیریت 

 عالقه مند به مطالعه و پیشرفت 

 عالقه مند به کار گروهی و یادگیری در محیط گروهی 

 )عالقه مند به علوم کامپیوتری و طراحی و برنامه نویسی )البته برنامه نویسی نمی دانم 

  (عالقه مند به انجام امور داوطلبانه و خداپسندانه )فقرا، امور اجتماعی، محیط زیست و ... 

  درسی در زمینه نجوم و گذراندن نجوم مقدماتی( 18عالقه مند به نجوم و علوم زیستی ) تالیف جزوه 

 Rewards جوایز و مقام ها

 دوم ی رتبه کسب به موفق 1801در سال  که رنگی تمام و باال کیفیتی با مذهبی های زمینه در کتاب ی نسخه 0 چاپ و طراحی

 با کامل طور به ارزشمند اثر این طراحی و تالیف که شد اثر 888 میان از قم در تبلیغی های نوآوری ی جشنواره در کشوری

 .است بوده اینجانب

 My Connections ارتباطات من

با از آنجایی که بحمد اهلل از توانایی ارتباطی و روابط عمومی مناسبی برخوردار می باشم و در طول سالیان دراز فعالیت های متنوع 

شبکه ی مخاطبین ارتباط مناسب کاری بر قرار کرده ام؛ در مواقع مختلف می توانیم با ایشان روابط حسنه کاری برقرار کنیم. در 

 زیر لیستی از شبکه ارتباطی خود را بیان می دارم:

رکت حراستی امنیتی ش – )برنامه نویسی اندروید( شرکت تبلیغاتی پیامکی رایسان –شرکت پیامکی کامپیوتری سپاهان گستر 

برق کار  -بنیاد فرهنگی بقیه اهلل  –مجموعه های فرهنگی سطح استان  –وزارت ارشاد اصفهان قسمت فرهنگی  –سپاهان صیانت 

خطوط تلفن همراه و  –مهندسین عمران  –نصاب و طراح تابلوهای تبلیغاتی  –نصاب حرفه ای دوربین های مداربسته  –حرفه ای 

 –نصاب و عمده کار درب و پنجره های عایق  –ناشرین کتاب  –خانه ها و مراکز چاپ بنر و تبلیغات  چاپ –تعمیرات آن 

تعمیرات قطعات  –قشر روحانیت  –بزرگان بازاریابی شبکه ای اصفهان  –گروههای اجرا و هنری به منظور اعیاد و جشن ها 

روابط عمومی تله کابین و شهر رویاها و مواردی ازین  –خدمات بیمه ای )پارسیان(  –مدرسین حوزه زبان انگلیسی  –کامپیوتری 

 دست که البته در یک سطح نیستند....

 My characteristics ویژگی های اخالقی من

 از ویژگی های اخالقی و عادتی بنده:

 بدون رودروایسی و تعارف و جدی در کار و مدیریت 

 به موقع و به جای محیط کار و تدریس شوخ طبعی و توانایی شاد کردن 

  مقید به نماز اول وقت 
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 سخت کوش و با پشتکار 

 )خوش قول و به موقع )در صورت بد قولی مخاطب ممکن است روابطم را با او تغییر دهم 

 عادت به گوش دادن موسیقی سنتی حین کار و نه البته پیوسته 

 کند در امور محاسباتی و حسابداری و مالی 

 یم نیاز به تنوع کاری دارم و اال خسته می شوم. در کارها 

 در حین کار خوردن چایی را اگر بتوانم در برنامه قرار می دهم 

  رک و صریح )گاهی رک گویی ام ممکن است موجب ناراحتی افراد عادی شود هرچند بسیاری از دوستانم این ویژگی را برایم

 ُحسن می دانند(

  گو نمی باشم.به شدت منتقد هستم و بله قربان 

  از اینکه خیلی سخت مدیریت شوم خوشم نمی آید و احتماال در آن مکان کاری نمی مانم. )نه به معنای خودسری بلکه به معنای

 اینکه دوست دارم در محیط کاریم روش ها و سبک های جدید ایجاد کنم و آزادی عمل هم داشته باشم(

 ین می آورد.گاهی بی حوصله هستم که راندمان کاریم را پای 

  .اهل ریسک کردن هستم ولی تا به حال ریسک خیلی جدی ای پیش نیامده که انجام دهم 

  در برنامه ریزی ها خیلی محتاط هستم تا احتمال شکست را پایین بیاورم که گاهی هم البته این موجب زیاده روی می شود و باعث

 می شود آن کار را انجام ندهم

 هر گونه انتقاد به جایی رو با جان و دل می پذیرم و اصال ناراحت نمی شوم با آدمه منطقی کنار میام و 

 .به شدت به کسب و کار حالل اعتقاد دارم و احتماال در جایی که درآمدشون با صداقت نیست نمی مانم 

 .از انجام هیچ کاری حتی جارو کشیدن در محیط کاری عارم نمی شود و چه بسا به آن افتخار هم می کنم 

 ب هستم و دوست دارم با من مودبانه رفتار شود. هیچ گونه توهینی را نمی پذیرم.مود 

 )متاسفانه برخی کارهای جانبی گاها وقت مرا بیهوده از بین می برد. )گاهی زمان از دستم می رود 

 Present situation وضعیت فعلی من

ه مشغولم. یک شیفت هم به امور مربوط به شرکت خودم کدر حال حاضر در خیریه سلمان با یک حقوق اداره کاری و بیمه 

برنامه ای روزانه رو در پیش دارم. مطالعه و تحقیق هم می کنم. در کل در حال علم آموزی و . کارهای متنوعی رو پوشش می ده

کل از زندگیم راضی . در تدریس زبان انگلیسی انجام می دمپیشرفت هستم و نیم نگاهی هم به انجام یک طرح کارآفرینی دارم. 

 را پذیرا هستم.  آنچه که خداوند برای من تعیین کندهستم و پر تالش دارم به سمت جلو می روم. هر 

 یل به صورت مکتوب ارائه خواهد شدمنابع رزومه در صورت تما منابع:


