به نام خدا
مشخصات

سوابق تحصیلی

نام و نام خانوادگی :

مجتبی عبودی

محل تولد :

شیراز

دین  /مذهب :

اسالم/شیعه

تاریخ تولد :

1393/03/06

آدرس محل سکونت :

شیراز

شماره همراه :

09179128546

پست الکترونیکی :

oboudi.mojtaba@gmail.com

دیپلم ] ریاضی فیزیک[  -دبیرستان ] نمونه دولتی شهید مطهری[
]مهر  [1381الی ]شهریور [1386

کارشناسی [مهندسی فناوری و اطالعات  – ]ITدانشگاه [علوم تحقیقات]
[مهر  ]1386الی [شهریور ]1391

موضوع پایان نامه  :هوشمند سازی مشاورین امالک Real Estate
معدل 14 :

سوابق

[تکنسین فنی] – [مشاور [ - ]ITشرکت فناوری اطالعات علم نوین جنوب]
[مهرماه  ]1388الی [آبان ماه ]1391

[مدیر بخش تجارت الکترونیک] – [شرکت ماترون]
[دیماه  ]1391الی [اسفندماه ]1391

علت جدایی از شرکت ماترون شروع خدمت سربازی در تاریخ  1392/02/01و تاریخ پایان
خدمت  1393/09/01می باشد.
[برنامه نویس  ،ایده پرداز و کارمند بخش تجارت الکترونیک] – [شرکت مهرباستان]
[آذرماه  ]1393تا کنون

پژوهش ها و مقاالت و ایده پردازی

هوشمند سازی مدارس
هوشمند سازی مشاورین امالک
اعتماد سازی فروشگاه های مجازی از طریق بانک
ایده پردازی در زمینه ساخت کنترل محسوس اتومبیل در تصادفات
ایده پردازی در زمینه شیر های سرد و گرم هوشمند
ایده پردازی در زمینه نانوایی

1

پایان
پایان
پایان
پایان
در دست مطالعه
در دست مطالعه

مهارتهای مرتبط

تکنولوژی وب :

بانک اطالعاتی :
زبان انگلیسی :
طراحی:

سایر مسئولیت ها و فعالیت ها

مسلط در بكارگیری انواع تكنولوژیهای وب از جمله XML/XSLT,
CSS, JQuery,java, XHTML, JavaScriptو همچنین زبانهای
سرور ساید از جمله  ASP (Classic) & PHPجهت پیاده سازی
 Web Applicationو  CMSها
مسلط در بكارگیری سرویسهای تحت وب با)(Web Services
استفاده از تكنولوژیهایXML, .NET
آشنا با سیستمهای خرید آنالین و یكپارچه سازی سایت با متدهای
PayPal
مسلط به مدل سازی اطالعات ،طراحی بانكهای اطالعاتی رابطه ای
تجربه کار در محیطهای Oracle, MySQL , MS SQL Server
در سطح خواندن جهت تحقیق و ترجمه
تسلط کامل به نرم افزارهای طراحی فتوشاپ و...

مسئول اجرایی و برنامه ریزی موسسه فرهنگی هنری شهید مطهری
مسئول نیروی انسانی و برنامه ریزی و مربی طرح شجره صالحین و عضو شورای پایگاه مقاومت
شهید چمران
سردبیر ماه نامه نشر مطهر در سال های 90-89
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