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 »بسم اهلل الرحمن الرحیم«
 سالم

که برای جایی ارسال می کنم، لطفًا از معایب و نواقص  این اولین رزومه کاری من است
 آن صرف نظر کنید.

 ▼مقدمه
شروع است که در ویترین یک  سال پیش( 24) آشنایی من با کامپیوتر از زمانی◄

 را دیدم )نرم افزاری که متن ها را به اشکال مختلف نمایش می دهد(مغازه برنامه بنر 
و چون خیلی گران بود مجبور شدم برای خرید کامپیوتر  و عاشق کامپیوتر شدم

Intel 386 .یک قطعه زمین را که داشتم بفروشم 
. و به صورت و زبان بیسیک شروع کردم 3.1و ویندوز   Dos6.2کامپیوتر را با 

سال به همین  10 آماتوری در زمینه های مختلف به طور تفریحی کار می کردم.
 منوال سپری شد.

 یک )****(ام از زمانی شروع شد که برای محل کارم کامپیوتر نقطه عطف اولین 
شده بود  expireشون   مشکل بزرگ ایجاد شده بود به طوری مهمترین نرم افزار

و خرید الیسنس هم امکان پذیر نبود و من به طور اتفاقی از موضوع خبردار شدم 
کردم ولی چون آن موقع   nop)با زبان اسمبلی فقط چند تا کد را و مشکل را حل کردم 

این کار باعث شدم  ار بزرگی انجام داده ام(کم بود فکر می کردند کار بسی دانش کرک
فیلد کاری من که اصالً کامپیوتر نبود عوض شد و در قسمت رایانه مشغول کار 

چون اکثرا دارای مدرک باالی کامپیوتر )شدم ولی کارهای جدی به من واگذار نمی شد 
 (بودند و من لیسانس مدیریت 

نقطه عطف کامپیوتر ام نیز با حل یک مشکل بزرگ دیگر شروع شد؛ مشکل  دومین
این بود که ویروسی تمام رایانه های محل کار را آلوده کرده بود و هر چند دقیقه 
یک شعار علیه جمهوری اسالمی در صفحه نمایش ظاهر می شد و حتی با آپدیت 

شد و زمانی که من امکان حذف آن میسر ن و گزارش به شرکت های آنتی ویروس
) بازم با چند خط کد ساده  به زبان سی و اسمبلی و دانش مختصری از هک و توانستم 

، مجاب شدند مرا به را آنتی ویروس آن را بنویسم و کارهای بسیاری دیگر کرک(
سال مدیریت پروژه های مختلف رایانه ای  5و بعد از  مدیر رایانه منصب کنند

آوری تمام تفاسیر مهم قرآن با حذف نکات بازنشسته شدم و االن در حال گرد
سال  17ساعت کار کنم  4)اگر روزی  تکراری آنها در قالب یک تفسیر به نام بیکران
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ن کودکی ام هستم و عالوه بر آن تصمیم گرفتم تنها آرزوی دورا دیگر تمام می شود(
 «انشاءاهلل»رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شوم.  1400را محقق کنم و در سال 

 ▼ توانایی ها با ذکر اولویت
 و افزایش رتبه سایت صفحات سازی بهینه و سئو ◄
 کرک و حذف الیسنس از نرم افزاری های خارجی بخصوص موارد تحریمی ◄
 #Cتولید برنامه های ویندوز با زبان  ◄
 (CMS) محتوا مدیریت های سیستمتولید  ◄
 و تهیه تصاویر ماهواره ای (GIS) جغرافیایی اطالعات های سامانه پیاده سازی ◄
 مالتی مدیا آموزشی با فلش های سامانه تولید◄
 جاوا و آندروید کاربردی افزارهای نرم تولید◄

 ▼ فعالیت ها
 وب و ويندوز افزاری نرم سامانه پروژه مدیر ◄
 (GIS) جغرافیایی اطالعات افزاری نرم سامانه سازی پیاده ◄
 زمین طبیعی عوارض سازی بعدی سه افزاری نرم سامانه سازی پیاده ◄
 (ICDL) هفتگانه مهارتهای آموزشی سامانه سازی پیاده و طراحی ◄
  Day Of Judgment ویروس بردن بین از جهت بومی ویروس ضد نوشتن ◄
 Saldos  های ویروس با مقابله بمنظور بومی ویروس  ضد تولید◄
 بردن بین از جهت عامل سیستم احیاء و بندی پیکر افزاری نرم سامانه تولید ◄

 .ها رایانه در ها ویروس تخریبی عملیات از ناشی اثرات
 و ای رایانه افزاری سخت و افزاری نرم های قفل خصوص در تحقیق و بررسی ◄

 .موجود های پذیری آسیب نقاط کشف
 AryaLock افزاری نرم قفل ساخت ◄
 سیلورالیت تکنولوژی با( CMS)محتوا تولید مدیریت سازی پیاده و طراحی ◄
 جاوا و آندروید کاربردی افزارهای نرم تولید◄
 WPF و  C# ینویس برنامه زبان با  امنیتی افزار نرم سازی پیاده و طراحی◄
 آریادرویدو انتشار آن در بازار با نام  ندرویدا کاربردی افزارهای نرم تولید◄
 بیکرانو انتشار آن در مایکت با نام  ندرویدا کاربردی افزارهای نرم تولید◄
سایت تفسیر بیکران در صفحه اول گوگل با جستجوی کلمه  دادن تصاویر و قرار ◄

 روز 10با روشی انحصاری در مدت  «تفسیر بیکران»کلیدی 


