يم
ــو ْال َخ َََّل ُق ْال َع ِل ُ
ِإ ََّن َر ََّب َك ُه َ
آیه  68سوره حجر

اطلاعات شناسنامه اي و عمومي

عکس

نام

عبداله

نام خانوادگي

کاظمی اسفه

کدملي و شماره شناسنامه

1097750471

نام پدر

تقی

سال تولد

 54مهر 1634

محل تولد

خوزستان  -اهواز

شهرمحل سکونت فعلي

اهواز

وضعیت تاهل

مجرد

ارتباط
شماره تماس و شبکه هاي اجتماعي

74646579734

آدرس پست الکترونیک جهت ارسال پیام

A_kazemi69@yahoo.com

اینستاگرام

Aghakazemi

آدرس محل سکونت فعلي

خوزستان  -اهواز

مشخصات خانواده
شغل پدر

تکنیسین تعمیر نگهداری هواپیما

شغل مادر

معلم – اداره آموزش پرورش اهواز

سوابق تحصیلي
دیپلم
رشته مدرک

کامپیوتر

نام هنرستان

شهید مرتضی مطهری – اهواز – ناحیه  5آموزش پرورش

کارداني
رشته مدرک

کامپیوتر – نرم افزار

معدل فوق
ديپلم:

سال اخذ مدرک

1611

شهر اخذ مدرک

اهواز

نام دانشگاه یا موسسه اخذ مدرک

دانشکده فنی شهید چمران اهواز

17/67

کارشناسي
رشته مدرک

کامپیوتر – نرم افزار

معدل
لیسانس:

سال اخذ مدرک

1647

شهر اخذ مدرک

دزفول

نام دانشگاه یا موسسه اخذ مدرک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

17/45

کارشناسي ارشد
رشته مدرک

کامپیوتر – نرم افزار

معدل فوق
لیسانس:

سال اخذ مدرک:

1647

شهر اخذ مدرک:

شعبه استان مرکزی(اراک)

نام دانشگاه یا موسسه اخذ مدرک:

دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات مرکزی

17/14

خدمت وظیفه عمومي
در صورت انجام خدمت

نام ارگان محل خدمت

سپاه پاسدارن – به مدت  5ماه و  59روز  -با درجه ستوان سوم

شهر محل خدمت

اهواز – آماد و پشتیبانی لشکر  0ولیعصر

نوع معافیت

ايثار گری(معافیت در میانه خدمت سربازی)

دلیل معافیت

سوابق جبهه و جانبازی پدر  +سوابق جهادی

در صورت معافیت

سوابق علمي و پژوهشي
ردیف

مقطع

موضوع

محل ارائه

1

پايان نامه دوره کاردانی

نشر الکترونیک Electronic publishing

دانشکده فنی
شهید چمران
اهواز

2

پايان نامه دوره
کارشناسی

Review intrusion detection systems and permeability

دانشگاه آزاد
اسلامی واحد
دزفول

3

پايان نامه دوره
کارشناسی ارشد

provide an effective strategy for rejuvenation Software

دانشگاه علوم
تحقیقات مرکزی

test on computer networks

بررسی سیستم های تشخیص نفوذ و تست نفوذ پذيری در شبکه
های رايانه ای
ارائه يک راهکار موثر به منظور جوان سازی نرم افزار

ردیف

سوابق و تجربیات کاري

1

کاراموزی به مدت  557ساعت در دوره ديپلم در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – اداره کامپیوتر– سال 13

2

کاراموزی به مدت  557ساعت در دوره کاردانی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – اداره کامپیوتر – سال
11

3

کاراموزی به مدت  557ساعت در دوره کارشناسی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – اداره کامپیوتر– سال
47

5

همکاری با حفاظت اطلاعات سپاه (طراحی نشريه حفاظتی با عنوان صیانت) 1613 -

6

مدير تولید فیلم قتل در ترمینال(فیلم با موضوع حفاظت اطلاعات در ناجا) 1649 -

7

مدير تولید رويدادهای آژانس تبلیغاتی فرانقش اهواز با مديريت دکتر کیوان لطفی46-49

8

همکاری در برنامه سازی و آيتم سازی تلوزيونی با صدا و سیمای مرکز خوزستان49

9

مسئول اجرايی رويداد مراسم افتتاح پُل شهید دقايقی اهواز( -همکاری با روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری
اهواز) 1649 -

11

مسئول اجرايی رويداد روز درختکاری( -همکاری با روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز)1649 -

11

مسئول اجرايی رويداد مراسم افتتاح نور پردازی پُل سیاه اهواز( -همکاری با روابط عمومی و امور بین الملل
شهرداری اهواز) 1649 -

12

مسئول اجرايی رويداد آئین گرامیداشت روز زن و مادر در سازمان آب و برق خوزستان( -همکاری با روابط عمومی
و امور بین الملل شهرداری اهواز) 1649 -

13

مسئول اجرايی رويداد يکی از سلسله همايش های خانواده موفق در اهواز با حضور سرکار خانم دکتر
فردوسی(همکاری با معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اهواز) 49

14

دستیار نصب  LEDهای بزرگ شهری41-47

15

همکاری با سپاه ناحیه شهرستان مسجد سلیمان در اجرای نمايش بزرگ واقعه غدير خم – سال 46

16

مدير تولید مستند صنعتی پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر– سال 46

17

همکاری با شهرداری شهرستان ماهشهر در مستند سازی عملکرد – سال 46

18

همکاری با شهرداری شهر جراحی در مستند سازی عملکرد – سال 46

19

همکاری با بسیج شرکت ملی حفاری ايران در برگزای يادواره شهدای مدافع حرم 46

21

همکاری با اداره امور مالیاتی در برپايی جشن عید غدير خم 46

21

مسئول فنی تصوير برداری همايش سالانه بیمارستان صحرايی امام حسین(ع) – جاده آبادان45

22

همکاری در پوشش رسانه ای همايش کشوری پیرغلامان حسینی در اهواز 46 -

23

کارگردان افتتاحیه و اختتامیه جشنواره دانشجويی ذهن جوان -دانشگاه آزاد اسلامی دزفول 46

24

همکاری با مخابرات خوزستان مستند سازی حضور يک روزه وزير ارتباطات در خوزستان – سال 46

25

همکاری با جهاد کشاورزی استان خوزستان در تهیه گزارش عملکرد(برنامه تلوزيونی ترويج کشاورزی) سال 46

26

مسئول اجرايی رويداد آيین دانش آموختگی دانشجويان دکترای دامپزشکی

27

مسئول اجرايی آئین دانش آموختگی فارغ التحصیلان مهندسی برق ورودی  11دانشگاه آزاد دزفول

28

مسئول اجرايی رويداد استقبال از دانشجويان ورودی جديد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در سال 47

29

تهیه کننده و کارگردان سلسله برنامه دانشجويی "بوم زندگی" به مناسبت سی امین سال تاسیس دانشگاه آزاد-همکاری با روابط
عمومی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

31

تهیه کننده و کارگردان نماهنگ های مناسبتی(يوم اله  55بهمن – روز مادر – روز دانشجو) 1641 -

31

مسئول واحد صمعی بصری هیئت فرهنگی مذهبی عشاق الحسین(ع) اهواز

32

مدير چندرسانه ای و کمیته تبلیغات اولین نمايشگاه فرصت های سرمايه گذاری استان خوزستان 47

33

کارگردان و تدوينگر تیزر نمايشگاه فرصت های سرمايه گذاری استان خوزستان47

34

مدير تولید سلسه همايش های هفته دولت در اهواز – 47استانداری خوزستان

35

مسئول چندرسانه ای غرفه منطقه آزاد اروند در نمايشگاه فرصت های سرمايه گذاری کشور-کیش47

36

کارگردان تیزر جشنواره فیلم و عکس دانشجويی تابش – 47دانشگاه شهید چمران اهواز

37

مدير فنی راه اندازی و عضو تیم ايده پردازی مرکز خانه بازی های فکری بزرگسالان اهواز(کِیف کوک) 43-و 41

38

مدير کانال شبکه فراغت و سرگرمی اهواز با عنوان "خانه گرم"47

39

مدير پروژه غرفه جهاد دانشگاهی در نمايشگاه هفته پژوهش خوزستان 47

42

دستیار تهیه کننده ويژه برنامه سال تحويل  1646با عنوان بوی عیدی در سیمای خوزستان

43

صاحب امتیاز و مدير کانون آگهی و تبلیغات ماه هفتم

44

مدير فنی و اجرايی نمايشگاه هفته دولت استان خوزستان 40

45

مسئول چندرسانه ای غرفه منطقه آزاد اروند در نمايشگاه فرصت های سرمايه گذاری کشور40

46

ساخت تیزر های ويديويی اتاق فرارهای(تله-مخمصه-تابوت-هکر) مجموعه  escaperoom.irشعبه خوزستان

47

مدير پروژه همايش تکريم روز زن و مقام مادر-سازمان آب و برق خوزستان 44 -

48

راهبر خلاقیت پروژه هويت بصری و برند بوک منتا (مرکز نوآوری و توسعه تعاون ايران)44-

49

راهبر خلاقیت پروژه هويت بصری شرکت واردات هیواد آداک قشم44-

51

مدير روابط عمومی ورزش های فکری استان خوزستان44 -

51

راهبر خلاقیت و مدير پروژه در شرکت ايده پردازان آفتاب اروند -44-41-40-43-47هم اکنون

52

مدير تولید محتوای ديجیتال مرکز بازی فکری بزرگسالان اهواز(کِیف کوک) -44-41-40-43هم اکنون

ردیف

دانش هاي تخصصي و نرم افزاري
افزار Microsoft Office pakage

پیشرفته

2

نرم

افزارGrass vally Eduis

پیشرفته

3

نرم

افزارAdobe Photoshop

پیشرفته

افزارAdobe primire

پیشرفته

افزارAdobe After effect

مقدماتی

افزارRational Rose

پیشرفته

1

4
5
6

نرم

سطح آشنایي

نرم
نرم

نرم

11

نرم افزار های عمومی و کاربردی

پیشرفته

11

آشنايی شبکه های کامپیوتری

متوسط

12

آشنايی کامل با مديريت شبکه های اجتماعی اينترنتی

پیشرفته

13

آشنايی با ابزارهای الکترونیکی

پیشرفته

14

آشنايی با وردپرس

متوسط

بخشي سوابق دوره هاي آموزش حضوری و آنلاين
ردیف

نام دوره

محل دوره

تاريخ دوره

1

طرح ولايت کشوری(دانشجويی)

دانشگاه فردوسی مشهد

1610

2

Network +

فنی حرفه ای مرکز خوارزمی اهواز

1647

3

تدوين فیلم

مرکز آموزش جهاد دانشگاهی اهواز

1645

4

عکاسی

باشگاه خبرنگارن جوان مرکز صدا و سیمای
استان خوزستان

1641

5

تصوير برداری

باشگاه خبرنگارن جوان مرکز صدا و سیمای
استان خوزستان

1649

6

دوره تربیت مربی سواد رسانه ای(مجازی)

موسسه مسیر تهران

1641

7

دوره طراحی و برنامه ريزی کمپین تبلیغاتی

مدرسه ويژه تهران(استاد شهرام سیف
هاشمی)

1641

8

سوژه يابی در رسانه

موسسه طلوع حق تهران(استاد وحید جلیلی)

1641

9

دو دوره حضور در ورکشاپ و مسابقه ايده يابی
در رسانه(سیرنگ) صدا وسیما

استوديو وی کست(تهران) – صدا و سیما

1641

زبان خارجه
زبان خارجه:

انگلیسی(زبان آموز کنونی در سطح  579کتاب  touch stoneدر زبانکده سراسری سفیر شعبه اهواز)

میزان تسلط:

متوسط(مکالمه،خواندن و نوشت)

