((بنام خدا))
مشخصات فردي :
نام و نام خانوادگي  :مهدیه مقصودي پور
شماره شناسنامه 4823 :

تاریخ تولد1359/04/04 :

وضعيت تاهل  :متاهل 2 -فرزند

محل تولد  :تهران

وضعيت تحصيلي :کارشناسي گرافيک گرایش پوستر و نشانه

سوابق کاري :
-

از تاریخ  1378/5/2تا  1379/7/5در واحد کامپيوتر شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسي ایران.

-

از تاریخ  1379/10/1تا  1380/4/1در واحد حسابداري شرکت پيچ سازان.

-

از تاریخ  1381/1/5تا  1381/6/6در آموزشگاه کامپيوتر ایران پردازش بعنوان مدرس کامپيوتر.

-

از تاریخ  1381/7/5تا  84/12/29در شرکت داده پردازي ایران ) (IBMدر واحد حسابداري .

-

از تاریخ  1385/1/1تا  1385/9/30در شرکت خدمات کامپيوتري تحليل داده ها بعنوان گرافيست و طراح وب.

-

از تاریخ  1385/10/1تا  1387/3/30در واحد طراحي و تبليغات شرکت صنعتي و توليدي کيميدارو بعنوان گرافيست و
طراح وب.

-

از تاریخ  1387/4/1تا  91/1/31در شرکت تحليل داده ها به عنوان گرافيست و طراح وب بصورت قراردادهاي پروژه اي .

-

از تاریخ  91/2/1تا  93/6/31در سراي محله تهرانپارس به عنوان مدرس و پيمانکار سایت کامپيوتر (شهرداري منطقه 4
تهران) برگزار کننده دوره هاي حسابداري و کامپيوتر.

-

از تاریخ  93/7/1تا  96/2/31در سراي محله مجيدآباد (پارک پليس) به عنوان مدرس دوره هاي کامپيوتر و حسابداري و
مسول  ITسراي محله مجيدآباد(.بروز رساني ساب پورتال محله مجيداباد)

-

تدریس دوره  ICDLدر مجتمع فني شعبه ي ميرداماد

-

هم اکنون به عنوان مدرس دوره هاي  ICDLو گرافيک ( ،دو روز در هفته)در مجتمع فني تهران شعبه تهرانپارس

سوابق آموزشي:
-

گذراندن دوره ماشين نویسي فني و حرفه اي در تاریخ .1377/7/5

-

گذراندن دوره مفاهيم اوليه کامپيوتر و کار با سيستم عامل  dosو زرنگار از شرکت داده پردازي ایران در تاریخ 78/12/11
به مدت  70ساعت.

-

گذراندن دوره اصول حسابداري یک از سازمان مدیریت صنعتي در تاریخ  1379/10/17بمدت  72ساعت.

-

گذراندن دوره  internetاز مرکز آموزش کامپيوتر امير بهادر در تاریخ  1381/5/10بمدت  20ساعت .

-

گذراندن دوره سخت افزار از مرکز آموزش کامپيوتر امير بهادر در تاریخ  1381/8/23بمدت  40ساعت.

-

گذراندن دوره  excelمقدماتي از مرکز آموزش داده پردازي ایران در تاریخ  1382/9/19بمدت  30ساعت.

-

گذراندن دوره  excelپيشرفته از مرکز آموزش داده پردازي ایران در تاریخ  1382/10/10به مدت  30ساعت.

 گذراندن دوره مباني برنامه نویسي از انستيتو ایز ایران در تاریخ  1383/12/24بمدت  30ساعت.-

دوره زبان برنامه نویسي( visual basic 6.0 (1از انستيتو ایز ایران در تاریخ  1384/10/28به مدت  50ساعت.

-

گذراندن دوره طراحي صفحات وب ) (ciwاز انستيتو ایز ایران در تاریخ  1385/8/15بمدت  210ساعت  .الزم بذکر است
که این دوره شامل مباحث زیر ميباشد:
1

Html-Css-dreamwaver-javascript-photoshop-flash-ecomers-network
-

گذراندن دوره حرفه اي  flashدر موسسه اپتک در تاریخ .1386/10/20

-

گذراندن دوره برنامه نویسي وب  php & mysqlدر موسسه تحليل گر داده ها.

-

داراي مدرک بين المللي مهارتهاي  7گانه  ICDLاز طرف بنياد  icdlایران.

جزوات و کتب تاليف شده توسط اینجانب :
-

تهيه و تنظيم جزوات مهارتهاي  ( ICDLمباني  ،ویندوز ،word ،اکسل  ،اینترنت  ،پاورپوینت ،تایپ و  )...به
عنوان منابع درسي جهت تدریس به فراگيران در آموزشگاههاي کامپيوتر و حسابداري.

2

-

تاليف کتاب آموزش جامع  word 2019در  384صفحه ( ناشر انتشارات دیباگران تهران)

-

تاليف کتاب آموزش جامع طراحي رابط کاربري ) (uiبا فتوشاپ در  592صفحه (ناشر انتشارات دیباگران)

 هم اکنون در حال تاليف کتاب . ICDL2سایر توانمندیها:
-

طراحي انواع کاتالوگها ،استند ،لوگو ،فولدر ،پوستر ،کارت ویزیت  ،بروشور و انجام کليه امور گرافيکي.

-

تسلط کامل بر تدریس موارد زیر:

فتوشاپ( با گرایشهاي عکس  ،چاپ  ،وب) ،کورل ،کارگاه هاي تئوري و عملي طراحي آرم ،پوستر ،طراحي جلد کتاب،
کاتالوگ و بروشور،تایپ ده انگشتي فارسي و التين ،مهارتهاي هفت گانه ي  ،ICDLاپراتوري پيشرفته  ،دوره ارتقاء
سيستم ( شامل نصب ویندوز ،درایورها ،برنامه ها ،آنتي ویروس ها و ،) ...دوره کامپيوتر کودکان .e-kids

آدرس پست الکترونيکيmaghsoudipoor@gmail.com :
آدرس اینستاگرامLearnsoft98 :
تلفن تماس09220320499 :

09391008967
با تشکر
مهدیه مقصودي پور
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