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 مندیها و مهارتهای رشته ای:ن* توا

 مدیریت •

 مشاوره حوزه مدیریت •

 مشاوره بازاریابی و فروش •

 مشاوره حوزه دیجیتال مارکتینگ •

 آنالیز سیستم های نرم افزاری •

 آنالیز ، طراحی و پیاده سازی پایگاه داده ای •

 برنامه نویسی شیء گرا •

 افزاریپیاده سازی سیستم های نرم  •

 (C#,sqlServer2005,MS office,ICDLتدریس )دیجیتال مارکتینگ،   •

 * زبانها

 مکالمه در حد خوب ، قرائت و ترجمه متون تخصصی رایانه عالی   انگلیسی  

 قرائت و ترجمه متون عالی     عربی

 * مهارت های نرم افزاری

 

• Visual Studio2012 C#,Asp.net 

• SqlServer 2008r2 

• MS Office : Word- Excel- Access – PowerPoint 

• Internet 
• Matlab 
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 هم بنیانگذار برند ایلیاسیستم

 هم بنیانگذار برند پارس رزرو

 حوزه آموزش  •
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