بسمه تعالي
فرم رزومه مرتضي سربي

تاریخ تکمیل96/3/6 :
اطالعات فردي

نام :مرتضي

نام پدر :بهرام

نامخانوادگي :سربي

کد ملي0070844100 :

تاریخ تولد1358/4/13 :

محل تولد :تهران

وضعیت خدمت وظیفه:

خدمت را انجام دادهام

وضعیت تاهل:

متأهل

مجرد

شماره شناسنامه1864 :

تاریخ آغاز و پایان خدمت:

در حال خدمت

معاف علت معافیت :معافیت پزشکي

مشمول

آدرس الکترونیکي شخصيmortezasorbi@yahoo.com :
info@1taco.ir
آدرس الکترونیکي شرکت:

تلفن همراه09123717572 :
سوابق تحصيلي

مقطع تحصیلي

رشته تحصیلي

گرایش

دیپلم

ریاضي  -فیزیک

ریاضي

فوقدیپلم

کاربرد کامپیوتر

نرم افزار

کارشناسي

مهندسي کامپیوتر

نرم افزار

نام آموزشگاه
دبیرستان غیر انتفاعي
بهار
دانشگاه آزاد اسالمي
واحد تهران سما
دانشگاه آزاد اسالمي
واحد نجف آباد

کشور /شهر
ایران /تهران
ایران  /تهران
ایران  /تهران

معدل

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

15/5

1373

1376

17/5

1378

1380

12/49

1381

1386

کارشناسي ارشد
دکترا
وضعیت فعلي:

دانشجو

نام شرکت

ردیف

شركت بركه خالقيت
در حال حاضر

شریف (استارت آپ نت
رای)www.netray.ir

آخرین سابقه
کاری

1

شرکت

فتاب(فناوران توسعه

اندیشه بران)
کانون فرهنگي آموزش-
قلم چي(موسسه فرهنگي رهپواين
دانش و اندیشه لوح نوین)

فارغالتحصیل

زمینه فعالیت شرکت

عنوان پایاننامه :طراحي چند رسانه ای در وب (مالتي مدیا)

سوابق كاري
آخرین حقوق
سمت
دریافتي(ریال)

سامانه نظر سنجي و طراح موشن گرافیک و
اینفوگرافیک سایت
مسابقات آنالین

37000000

تولید نرم افزارهای
تحت وب و
چندرسانه ای

رئیس هیات مدیره
شرکت فتاب

----

تولید نرم افزارهای
آموزشي

طراح مالتي مدیا و
بازیهای آموزشي و
تولید محتوای
الکترونیکي و
گرافیک کامپیوتری

22000000

تاریخ شروع

95/9/20

94/3/1

93/6/1

تاریخ پایان

96/3/20

----

93/12/30

مدت پرداخت
بیمه
 9ماه

----

 7ماه

علت خاتمه همکاری

ارتقای حقوق و مزایا

----

مسافت و یه توافق نرسیدن
در مورد حقوق پایه سال 94

مسوولیتها و دستاوردها:
طراح مالتي مدیا و بازیهای آموزشي و تولید محتوای الکترونیکي و گرافیک کامپیوتری -طراحي کلیه پکیجهای لوح های آموزشي سال  93قلمچي – طراحي و ساخت پلت فورم مالتي مدیای
مجموعه فیلمهای آموزشي – ساخت و تولید بیش از  20بازی آموزشي فلش...

2

مرکز مطالعات و
تکنولوژی دانشگاه صنعتي
شریف

تولید محتوای
الکترونیکي و
برقرای سایتهای
آموزش مجازی و
اخبار آموزشي
دانشگاه شریف

طراح مالتي مدیا و
بازیهای آموزشي و
تولید محتوای
الکترونیکي و
گرافیک کامپیوتری

20000000

91/10/1

93/5/1

 19ماه

تعویض کل کادر اداری و
پرسنل به علت تغییر مدیر

مسوولیتها و دستاوردها:
طراح مالتي مدیا و بازیهای آموزشي و تولید محتوای الکترونیکي و گرافیک کامپیوتری -طراحي و ساخت بیش از  10دوره آموزش الکترونیکي چند رسانه ای (فلش) از جمله مدیریت استرس
(شغلي ،دانش آموزی)– مدیریت انرژی – مستند سازی –  - HSE - 5sرباتیک – و ...

طراحي و تولید
بازی آموزشي چند
رسانه ای(گیم)

شرکت فرهنگي و
آموزشي مبتکران

3

ساخت بازی و
محتوای الکترونیکي

19000000

91/10

90/7

 15ماه +
یکسال
ساعتي

تعویض کل کادر اداری و
پرسنل به علت تغییر مدیر

مسوولیتها و دستاوردها:
طراحي و ساخت بیش از  70بازی آموزشي
ساخت لوح های
فشرده چند رسانه
ای

شرکت نوآوران خالق
پارسي

4

مدیر چند رسانه ای

89/6

11000000

 12ماه

90/6

پایین بودن حقوق و ارتقای
شغلي

مسوولیتها و دستاوردها:
سرپرستي تیم چند رسانه ای و گرافیک کامپیوتری – طراحي لوح های فشرده چند رسانه ای دفاع مقدس (جلوه های حماسه – عاشورای حسیني  -فاطمه) و...
تولید محتوای
الکترونیکي و
کسری بودجه دانشگاه و عدم
مرکز رشد دانشگاه عالمه
مدیر هسته چند
برقراری سایتهای
تعهد دانشگاه به پرداخت
89/6
89/1
10000000
رسانه ای
آموزش مجازی و
طباطبایي
حقوق کارکنان.
اخبار آموزشي
دانشگاه شریف
مسوولیتها و دستاوردها :اتالف انرژی و خراب شدن سابقه بیمه و ایجاد بي اعتمادی بخاطر عدم تامین بودجه توسط رئیس سابق جمهور و رئیس دانشگاه عالمه
والبته کسب تجربه بسیار سنگین

5

طراح مالتي مدیا و
وب و گرافیک
کامپیوتری

نرم افزارهای
شرکت مهندسي فرآزما
اتوماسیون اداری
و وب و چند
پردازش
رسانه ای
مسوولیتها و دستاوردها :طراحي و تولید بیش از  20محتوای الکترونیکي آموزشي و طراحي روی جلد بیش از  10کتاب.

6

9000000

ميزان آشنایي با نرمافزارهاي Microsoft office

ناآشنا

شرح

ضعیف

خوب

متوسط

88/12

85/6

ارتقای شغلي

 42ماه

ميزان آشنایي با نرمافزارهاي تخصصي
متوسط
ضعیف
ناآشنا
شرح
Adobe illustrator CC
Adobe animate CC

عالي

Animation & motion
graphic (Adobe
)animate

خوب

عالي

Adobe Flash Profassional
CC
Adobe Photoshop CC
Adobe Firework CC
Adobe Dreamweaver CC
Adobe AfterEffect CC
Adobe Audiotion CC

Word
Excel
Access
Power point
Outlook
MSP

ميزان آشنایي با زبانهاي خارجي
مکالمه
زبان خارجي

ضعیف

متوسط

خوب

ترجمه
عالي

ضعیف

متوسط

خوب

خواندن
عالي

ضعیف

متوسط

نوشتن

خوب

عالي

ضعیف

متوسط

خوب

سایر

زبانها

انگلیسي
1
2

آیا تا کنون آزمون  IELTSیا  TOEFLرا گذرانده اید؟

بله

خیر

سطح و نتیجه قبولي:

دستاوردهاي برجسته ،افتخارات (حرفه اي ،علمي ،تخصصي ،فرهنگي ،ورزشي و غيره)
دستاوردهای ممتاز تحصیلي:
دستاوردهای ممتاز در سایر زمینهها :موسیقي( 4اجرا در تاالرهای معروف تهران از جمله تاالر وحدت و فرهنگسرای اشراق) ،ورزش(شال قرمز چوآنگفو)
لطفا با توجه به تجربه و تخصص خود مشاغل مورد نظرتان را به ترتیب اولویت ذکر نمایید:
 .2سرپرستي طراحي چند رسانه ای در محیط وب و UI
 . 3طراحي و تولید محتوای الکترونیکي و چند رسانه ای و
 -5اینفوگرافیک -6انیمیشن
-4موشن گرافیک
 .1سرپرستي و مدیریت تولید محتوای الکترونیکي و چند رسانه ای
طراحي گرافیک کامپیوتری
-7تولید نریشن و خلق کاراکتر صدا
در صورت استخدام ،بارزترین توانایيها ،مهارتها و یا قابلیتهایي که برای این شرکت به همراه ميآورید:
خالقیت و ایده های نو در مورد تکنولوژی های جدید ...

عال
ی

طراحی و ساخت سی دی چندرسانه ای آموزشی و آزمون مالتی مدايی تستهای قلم چی (کانون فرهنگی آموزش) -
 طراحی و ساخت سی دی چندرسانه ای آموزشی دایرۀ املعارف زلزله شناسی (بومهن) زیر نظر اجنمن زمنی شناسی کشور طراحی و ساخت سی دی چندرسانه ای آموزش ورود به منایشگاه جمازی بنی املل طراحی و ساخت سی دی های چندرسانه ای آموزش شرکت انتشارات علمی و فرهنگی(حممد رسول خدا هنج البالغه ومعرفی شرکت انتشارات علمی و فرهنگی) طراحی و ساخت سی دی چندرسانه ای منایشگاه رسانه های دجییتال طراحی و ساخت سی دی چندرسانه ای صبح سپید دهه فجرانقالب اسالمی (شرکت فطرس امنی) طراحی و ساخت سی دی چندرسانه ای آموزشی آموزش استاندارد به کودکان وابسته به سازمان استاندارد ایران (شرکت فرآزما پردازش) طراحی و ساخت سی دی چندرسانه ای آموزشی گزارش نویسی وابسته به ابنک ها(شرکت فرآزما پردازش) طراحی و ساخت سی دی چندرسانه ای آموزشی مدیریت هزینه وابسته به شریاپستوریزه پگاه(شرکت فرآزما پردازش) طراحی و ساخت سی دی چندرسانه ای آموزشی آموزش کارکنان وزارت تعاون(شرکت فرآزما پردازش) طراحی و ساخت سی دی چندرسانه ای آموزشی فرمهای پست ابنک (شرکت فرآزما پردازش) طراحی و ساخت سی دی چندرسانه ای آموزشی تفکر سیستمی ابنک مسکن (شرکت فرآزما پردازش) طراحی و ساخت سی دی چندرسانه ای جلوه های رهربی (شرکت نوآوران خال ق اپرسی) طراحی و ساخت سی دی چندرسانه ای جلوه های محاسه (شرکت نوآوران خال ق اپرسی) طراحی و ساخت سی دی چندرسانه ای دبستان جمازی نوآوران خال ق (شرکت نوآوران خال ق اپرسی) طراحی و ساخت سی دی چندرسانه ای حمرم کاروان حسینی (شرکت نوآوران خال ق اپرسی)آموزشی حتت تکنولوژی فلش و ساخت فرمی کنرتلی دروس دانشگاه شهید رجایی به سفارش دانشگاه هتران LMS
دانشگاه شهید هبشتی و عالمه طباطبایی اب استفاده از تکنولوژی فلش  - LMSطراحی دموی
 طراحی وب سایتهای مالتی مداي (بیش از  70وب سایت تبلیغاتی وجتاری ) طراحی و شبیه سازی حمیط  3بعدی سازمان انرژی امتی (تسویه خانه ی آب دارخوین) وطراحی روی جلد کتاهبای استانداری وبیش از  30جلد کتاب متفرقه وطراحی بیش از 100نوع بنرهای تبلیغاتی وب سایتهاییمهچون اتبناک و منایشگاه جمازی بنی املل و خانه ابزرگاانن بنی املل ایران
 .وطراحی بیش از  40مورد از نشانه ها و لوگوها وآرمهای شرکتها و طراحی ستهای اداری و پوسرتهای تبلیغاتی
 ..اب  1سال سابقه تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان مدرس واحد آموزشی مالتی مدای در وب و 1سال سابقه تدریس در آموزشگاه ها
برخی از شرکتهای طرف پروژه :موسسه مطالعات و ابزارهای بنی املل کیمیا
شرکت توسعه جتارت و اقتصاد خاورمیانه
شرکت فاوا گسرت
استودیو اتابن
صنعت چوب ایران
کارگاه تولیدی صنعتی شبکه
شرکت عطش رود-وی وی
آژانس مسافرتی اتریش
گروه مهندسی وب اندیشان
کارگاه صنعتی شبکه
مبلمان اداری توکا
منایشگاه مبلمان صنعت چوب
گروه صنعتی جعفری
مسجد زجاج
مسجد قائم
شرکت امداد کامپیوتر
احتادیه صنف طال و جواهر
مهدکودک و پیش دبستانی گمپ گ
شرکت تولیدی طیف تبار
شرکت تولیدی پوشاک جبلی
مرکز مهایت از هنر سینما
شرکت وایرایران
شرکت گرافوس
گالری گرافیک 10
شرکت مهندسی هلر
طراحی وب سایت (داینامیک و استاتیک)
طراحی وب سایت به صورت چندرسانه ای
ثبت دامنه و هاست
طراحی سی دی های آموزشی  ،تبلیغاتی و اطالع رسانی به صورت چندرسانه ای
طراحی و ساخت ابزی و مسابقات تلویزیونی

www.mortezasorbi.ir
www.1taco.ir
www.multimeditor.ir
www.picartoon.ir



