مشخصات فردی
نام :ناصر

نام خانوادگی  :نادری

نام پدر  :جلیل

کد ملی 2754862994 :

تاریخ تولد 1363 :

محل تولد  :ارومیه

آخرین مدرک تحصیلی  :فوق لیسانس

رشته تحصیلی  :کامپیوتر

گرایش تحصیلی :نرم افزار

میزان آشنایی با رایانه  :باال

میزان آشنایی با زبان خارجی  :متوسط

تلفن همراه 09149432601 :

پست الکترونیکی prgnaderi@hotmail.com :

مدارک دانشگاهی و غیر دانشگاهی
دانشگاه/مرکز آموزشی

مقطع تحصیلی

رشته و گرایش

معدل

کاردانی

کامپیوتر

16/04

دانشکده فنی قاضی طباطبایی

کارشناسی

مهندسی نرم افزار

16/57

دانشگاه علمی کاربردی

کارشناسی ارشد

مهندسی نرم افزار

17/53

علوم تحقیقات آذربایجان غربی

مدرک مربی گری

پداگوژی

-

سازمان فنی و حرفه ای ارومیه

داوری مسابقه

ایده شو پاییز 98

محل تحصیل

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای

سوابق تدریس( آموزش های رسمی)
ردیف

محل تدریس

مقطع تدریس

عنوان درس

توضیحات

1

دانشگاه فنی قاضی طباطبایی

کارشناسی

ساختمان داده ها

از

95

2

"

"

TCP /IP

از

95

3

"

"

شبکه های بی سیم و سیار

از

96

4

"

"

شبکه های درون سازمانی

96

5

"

کاردان

سیستم عامل

97 - 96

6

"

کاردان و کارشنایس

پروژه پایان دوره

98-99 - 97 – 96

سوابق تدریس ( آموزش های غیر رسمی در قالب دوره یا کارگاه آموزشی )
ردیف

عنوان دوره/کارگاه

محل برگزاری دوره/کارگاه

مدت زمان دوره یا کارگاه

1

Asp.net , PHP , JavaScript, Android , Python
,java spring

آموزشگاه های دهخدا و دلفی و

بیش از  200ساعت

خصوصی و دوره های ویدئویی

توضیحات
از سال  88تا ...

سوابق کار و تجربه مرتبط
ردیف

عنوان فعالیت

تاریخ

1

کارآموز بخش  ITاداره ثبت احوال

سال 82

2

نمایندگی  DRPایرانسل

سال  85تا 88

3

مدرس خصوصی و برنامه نویس شرکت زاگرس

از  88تا 89

4

برنامه نویس و طراح نرم افزار شرکت داده گستر آفتاب

 89تا 95

5

مشاور و کارشناس  ITشرکت مشاوران سبز زندگی

 95تا ...

6

طراح و مالک وب سایت آموزشی appinapps.com

93

7

مدرس دوره های برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار وب سایت Codefriend.ir

از سال 96

پروژه های نرم افزاری مهم

عنوان طرح

محل ارائه طرح

تاریخ

ردیف

همکاری در پیاده سازی سیستم بازنشستگان

استانداری آ.غ – داده گستر

1389 - 1392

سامانه صدور گواهی بیمه نامه

بیمه کارآفرین ارومیه

1392

2

سامانه ارتباط با نمایندگان SAN

بیمه کارآفرین

1393

3

طراحی و پیاده سازی وب سایت

Appinapps.com

1393

4

بازی آنالین

صدا و سیما

1385

5

سامانه ICMS

مشاوران سبز زندگی

1395

6

وب سایت و سیستم مدیریت مشتریان

شرکت مرغ سالم

1396

7

سامانه ثبت و آرشیو مستندات

دانشگاه آزاد ارومیه

1398

8

وب سایتهای Ashiansaz.ir , Lewibo.com

1

1400 - 1399

توضیحات

