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تا غفاری بی

bita.ghaffary@gmail.com 

 تحصیالت:

 دانشجوى مهندسى فناوري اطالعات دانشگاه پیام نور تهران (یک ترم باقیمانده)

دیپلم ریاضی-فیزیک از دبیرستان مطهره شاهد    

 دوره راهنمایی در مدرسه فرزانگان زینب واقع در شهر ري 

:کار سابقه  

شرکت پیروزگر

سمت: پشتیبان سایت و سئو سایت و محتواسازي/مسئول IT شرکت/مترجم انگلیسی/مسئول فروش اینترنتی و بازاریابی آنالین/ کمک به فروش/مسئول پنل دیجی کاال

وضعیت : مشغول به کار از مهر 96- علت جویاي کار: کار پیشرفته تر و حرفه اي تر 

سازه  شرکت فوالد ستون 
سمت: توسعه دهنده وب مسئول IT شرکت سئو سایت ها/تهیه و محتوگذار و آپدیتور سایت ها مترجم انگلیسی و طراحی scheme تمامی سایت هاي شرکت/

سیستم هاي کامپیوتري شرکت و پروژه ها/   ساخت سایت هاي زبان هاي اروپایی شرکت (WordPress)/پشتیبانى

وضعیت: پایان کار آبان 96- علت جویاي کار تمام شدن کار سایت ها و کم ارتباط شدن کار با تخصص و عالقه ام و به تعویق اقتادن بسیار طوالنی حقوق

 مطهر یاس زیارتی و سیاحتی آژانس

نکردن بیمه :کار ترک علت / 92 الی 91 سال از ماه 18 :سابقه /کامپیوتری امور تمام مسئول و داخلی مدیر :سمت

 پیوند فایلینگ شرکت

نامناسب محیط :کار ترک علت / 91 الی 90 سال از ماه 18 :سابقه /کامپیوتری امور تمام مسئول و سایت گذار محتوا و آپدیتور :سمت

 پراکنده کاری سابقه:

سیستم اولیه یاب عیب عنوان با دل های تاپ لپ نمایندگی زیگورات شرکت در 88 سال در ماه 3 )الف

 افزار نرم و ویندوز نصاب عنوان به سکونت محل نزدیک نت کافی با کار 89 سال )ب

:مهارت

 تسلط نسبى و  آماتور#C و ASP.NET و SQL SERVER و Bootstrap و  javascript(این دوره ها در آموزشگاه هوش مجازي گذرانده شده است)

 مدرک دارای Network +سایبرتک آموزشگاه از

















WOOCOMMERCE, WORDPRESS, HTML,CSS,OFFICE مسلط به 

 داراي مدرك ICDL جامع از سازمان فنی و حرفه اي کشور

تسلط خوب به زبان انگلیسی  

تسلط به نصب ویندوز و نرم افزار هاي جانبی و تخصصی  

پنل هاست و...  تسلط عالی به اینترنت، SEO ، وب مسترها و آنالیزگرها،

تسلط عالی به تهیه محتوا و کارشناسی شبکه هاي اجتماعی  

 تسلط عالی کار با سیستم هاي و دستگاه هاى  اداري (پرینتر، اسکنر،...) و امور اداري و نامه نگاري

 تسلط خوب به فتوشاپ و نرم افزارهاي کاربردي 

توضیحات جانبی ورزشکار، پر انرژي و فعال.حقوق درخواستی4/500 م+ بیمه ( در صورت پاره وقت یا دورکاري با حقوق توافقی)

مرخصی درخصوص تحصیل فقط در روزهاي امتحانات ومرخصى ساعتى در روز آزماایشگاه ها (ترم آخر اکثرا آز باقیمانده) *
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