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یاسر خدادادمه آباد
ykhodadadi88@gmail.com

مشهد, بلوار الهیه - الیه 1 - میالن شهید
عظیم رزم 5 - پالک 244 - طبقه دوم

۰۹۳۶۶۹۴۶۲۶۸

وضعیت تاهل: مجرد

وضعیت نظام وظیفه: پایان خدمت

متولد: ۱۳۷۶/۰۱/۲۰

حقوق مورد انتظار: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سوابق شغلی
مرداد ۱۳۹۰ - دی ۱۳۹۴طراح و گرافیست

مرکز چاپ و تبلیغات تندیس

طراحی بنر - قالب - شبرنگ - کارت عروسی - مهر - کاتالوگ - کارت ویزیت - تراکت - استند - چاپ لباس - چاپ لیوان و...

اردیبهشت ۱۳۹۲ - شهریور ۱۳۹۴پشتیبان سخت افزار و نرم افزار
خدمات کامپیوتری پارس

انجام تعمیرات و پیکربندی سخت افزاری و نرم افزار سیستم ها - نصب و راه اندازی مودم ها - کابل کشی و سوکت زنی شبکه - نصب و راه اندازی نرم
افزاری و...

آبان ۱۳۹۴ - فروردین ۱۳۹۵کارآموز
دانشگاه علمی وکاربردی - واحد تربت جام

انجام تعمیرات و پیکربندی سخت افزاری و نرم افزار سیستم ها

فروردین ۱۳۹۶ - فروردین ۱۳۹۸طراح و گرافیست
گروه آموزشی نت ایلرن

طراحی قالب سایت ، بنر و پوستر های تبلیغاتی و دوره های آموزشی و...

مهر ۱۳۹۶ - اسفند ۱۳۹۷طراح و گرافیست
انجمن خیریه آئین مهر

طراحی پوستر های مناسبتی و مراسمات ویژه انجمن

مهر ۱۳۹۶ - اسفند ۱۳۹۷طراح و گرافیست
استانداری خراسان رضوی - واحد فناوری اطالعات و ارتباطات

طراحی کلیه پوستر های همایش نظام اداری الکترونیک و دولت الکترونیک ، طراحی پوستر و بنر طرح احراز اصالت هویت ، طراحی پوستر جلسه های
اداری

مهر ۱۳۹۷ - دی ۱۳۹۷کارآموز
اداره کل فنی و حرفه ایی خراسان رضوی - واحد فناوری اطالعات و ارتباطات

پشتیبانی و تعمیرات سخت افزاری ، انجام سخت افزار شبکه

آبان ۱۳۹۳ - شهریور ۱۳۹۵طراح و گرافیست
ستاد انتظامی شهرستان باخرز

طراحی پوستر های مناسبتی و مراسمات ویژه
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آبان ۱۳۹۶ - دی ۱۳۹۶طراح و گرافیست
شرکت مبتکران

طراحی لوگو و ست کامل اداری

آذر ۱۳۹۷ - فروردین ۱۳۹۸طراح و گرافیست
شرکت صدرا پندار توس

طراحی لوگو ، کاتالوگ ، قالب سایت ، بنر و پوستر های تبلیغاتی و...

شهریور ۱۳۹۹ - تاکنونگرافیست
گروه نرم افزاری وب بیگ

طراحی و ساخت پست و استوری اینستاگرام - طراحی موشن گرافیک - ادیت ویدیو - بروزرسانی وب سایت - طراحی لوگو ، ست اداری ، پوستر های
تبلیغاتی و...  

سوابق تحصیلی
مهر ۱۳۹۵ - اسفند ۱۳۹۷نرم افزار کامپیوتر
دانشگاه صنعتی سجاد

مقطع : کارشناسی     گرایش : نرم افزار     معدل : 15

مهر ۱۳۹۳ - خرداد ۱۳۹۵نرم افزار کامپیوتر
غیر انتفاعی وحدت

مقطع : کاردانی     گرایش : نرم افزار     معدل : 18

مهارت ها
After EffectAdobe Premiere

illustratorAdobe xd

WordPressresponsive

PhotoshopCorelDRAW

ICDL1ICDL2

SoftwareHardware

NetworkUI & UX

HTML5CSS3

++C#C

ASP.NET MVCSQL Server

WPFXML

GitPassive Network
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زبان ها

انگلیسی

گواهینامه ها و دوره ها

صدور: فروردین ۱۳۹۷

آموزشی مبتدی فتوشاپ

صدور: فروردین ۱۳۹۶

آموزشی مبتدی کامپیوتر

پروژه ها
تاریخ: ۱۴۰۰طراحی وب سایت فرهنگ نامه شهدا

طراح و برنامه نویس

طراحی و راه اندازی وب سایت فرهنگ نامه شهدای شهرستان باخرز - زیر نظر دفتر حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس شهرستان باخرز

shohadaybakharz.ir : آدرس سایت

تاریخ: ۱۳۹۸طراحی و پیاده سازی وب سایت فریاس 724

برنامه نویس

طراحی و پیاده سازی وب سایت فریاس 724

تاریخ: ۱۳۹۸طراحی و پیاده سازی شبکه کارخانه کفساز شرق میامی

مهندس شبکه

کابل کشی - نصب و استقرار شبکه Wireless - نصب، استقرار و آرایش رک Rack System - نصب و استفرار تجهیزات شبکه (سوییچ ، سرور و...) -
تست و عیب یابی تجهیزات ارتباطی شبکه و ...

تاریخ: ۱۳۹۷طراحی وب سایت گمشده

برنامه نویس

طراحی پروژه پایان نامه وب سایت گمشده در جهت انجام ثبت و درج آگهی های مختلف

تاریخ: ۱۳۹۵طراحی پوستر تبلیغاتی

طراح و گرافیست

طراحی و پیاده سازی پوستر های تبلیغاتی انتخابات

فعالیت های داوطلبانه

طراحی پوستر دوره های آموزشگاه بین المللی راشد
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طراحی بنر و پوستر های گروه خیریه صراط

راه های ارتباطی
yaser.kh199@gmail.com

yaserkhodadad.github.io

yaser_khodadad

mr_graphiste98

plotindigo.ir

plotindigo.ir
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