
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علی حقیقت جو 
 1369مهرماه  16: متولد 

 دارای یک فرزند 

 اتمام خدمت وظیفه عمومی 

برق و   ک،یاز الکترون  یقی)تلف کی من از الکتروتکن  التیو همزمان با اون تحص اتیتجرب

و شبکه هاکیمکان از کامپ  د یرس  یوتریکامپ   ی( شروع شد، به مخابرات    وتر،یو بعد 

و توسعه کسب   ی نترنتیا  یابیبازار نهیاطالعات، هم اکنون در زم  تی و امن  یس یبرنامه نو

 دارم.  ت یو کار فعال

رو براشون برنامه    بازاریابیمدل    ن یو بهتر  لیتحل  تونم یمختلف رو م  یکسب و کارها  من

رو   ازیمورد ن  یروهایالزم رو فراهم، ن  یو نرم افزار  یسخت افزار رساختی کنم، ز یزیر

 کنم.   یو رهبر  تی ریو صفر تا صد پروژه رو مد  آموزش 

  نهیکسب و کارهاست که هز  ی رو ش یپ یو استفاده از فرصت ها دهایمن حل تهد  کار

 بشه.   شتر یب  یسازمان، سود آور  یبهره ور  ش یبدم تا با افزا  ش یها رو کم و درآمد رو افزا

 ی نترنتیو فروش ا ی ابی متخصص بازار

 اطالعات تماس

 درباره من 

ali@haghighatjoo.ir 

1797 942 0912 

 یتابان غرب ابانیتهران، جردن، خ

 سوابق تحصیلی 

 تجارت الکترونیک گرایش   (ITاطالعات ) یفناور کارشناسی 
 ( ITI) رانیمخابرات راه دور ا عیدانشگاه صنا

 1399التحصیل سال فارغ

 

 گرایش شبکه های کامپیوتری  (ICTاطالعات ) یارتباطات و فناور یکاردان
 ( ITI) رانیمخابرات راه دور ا عیدانشگاه صنا

 1391التحصیل سال فارغ
 ( دانشگاه تیپرتال تحت وب )وب سا یو بازطراح یسیبازنو

 ک یالکتروتکن  پلمید
 ف یشر فنی و حرفه ای  هنرستان

 1387التحصیل سال فارغ
 اب ی ریخودکار مس ساخت ربات تمام 

 سوابق شغلی  زبان ها

 (R&Dو توسعه ) قیتحق ریمد
 تاکنون   1397از  – پادرا نگیهلد

 بازده پر  یگذار هیسرما ی راهکارها ییمجموعه و شناسا ری ز  یکسب و کارها ت یو تقو  تیحما

 ی بانیو پشت یفن ریمد

 تاکنون  1397سال  از  – پاسارگاد غاتیکانون تبل

 نگ یمارکت  تالی جید یپروژه ها   یمشاور و مجر

 ( نی و فروش آنال ینترنتیا غات یتبل ت،یوب سا  ی)طراح

 100% فارسی

%70 

 شبکه های اجتماعی

@ali.haghighatjoo 

@ali.haghighatjoo 

 3از  1صفحه 

 انگلیسی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و مدرس یمشاور فن

 تاکنون  1397سال از  – پارسا  یآموزشگاه مجاز

  س ی( و تدر نی و آفال نی دور )آنال  از راه کیآموزش الکترون یساخت فن ری و استقرار ز یساز  ادهیپ

 نگ یمارکت تالیجی توسعه کسب و کار و د یآموزش یدوره ها

 پروژه  ریمد

 تاکنون  1393سال  از  – ارتباطات پارس نی شرکت نو

 ( IPcam, VOIP, Server)  یوتری کامپ یشبکه ها  یدپارتمان شبکه: نصب و راه انداز 

افزار: طراح  دپارتمان سا  ینرم  تول   تیوب  افزار   یها  ستمیس  دیو  )  ینرم  وب   ,CRMتحت 

PMS, LMS, BPM ) 

 مانکار یپ

 1394الی  1391 سال از – (ITI) رانیمخابرات راه دور ا عیدانشگاه صنا

 یعموم نترنتیدانشگاه و اشتراک ا یشبکه داخل یراه انداز

سا  توسعه )وب  وب  تحت  تجهتی پرتال  و  دانشگاه  س  زی (  الکترون  ی ها  ستمیبه    ک یآموزش 

(LMSس ،) ی کتاب و کتابخانه مجاز نی آنال ونی رزرواس ستمی 

 ریمد

 1393الی   1391 سال از  – انیپارس نترنتیمرکز ا 

 Wirelessو   ADSL نترنتیفروش ا

 اماکن و...  ری مداربسته، دزدگ یها نیاز جمله دورب  یحفاظت یها ستمی س یو راه انداز  نصب

 ت ی وب سا یطراح

 مدرس

 1392الی  1390 سال از – آرشام  یو حرفه ا یآموزشگاه فن

 صفحات وب  یو طراح یوتریکامپ  ی، شبکه هاICDL وتر،ی کامپ یدروس مبان سیتدر

 IT ریمد

 1387سال   – خانه کتاب

 کتاب  نی فروش آنال  تیوب سا  سانیبرنامه نو   میسرپرست ت

 یکارشناس فن

 1386سال   – شرکت تارا جنوب

 کنترل تردد و...  اب،یحضور و غ زاتیتجه  ینصب و راه انداز 

 وتر یکامپ  نیتکنس

 1385سال   – انیرانیا ی شرکت گردشگر

 یو شبکه داخل نترنتیا ،یوتر ی کامپ ی ها ستمیس  ینگهدار

 اپراتور 

 1384سال  – نت گپ یکاف

 و مسئول صندوق  وتریاپراتور کامپ 

مندی هاعالقه  

الکترون  یسالگ   5از   قطعات  با  کارگاه    یکیکه 

  25تا به امروز که    ساختمیم  یپدرم اسباب باز

ا اون  از  روز    یسع  گذرهی م  ام یسال  هر  کردم 

به    ز یچ  چیو هنوز ه  رم یبگ   اد ی  ید یمطلب جد 

 من رو خوشحال کنه.  تونه یگرفتن نم اد یاندازه 

  ی فناور  نه یو تفحص در زم  قیمطالعه، تحق  به

فوق   کار  و  کسب  با  مرتبط  علوم  و  اطالعات 

کشف و    ،یری ادگی  ش،ی العاده مشتاقم و در آزما

ا  د یجد   یها  کیابداع تکن  اریبس   نهیزم  نیدر 

 .رمیناپذ  یعالقه مند و خستگ 

مطلوب بعد از پشت    جهیبه دست آوردن نت  از

تر سخت  گذاشتن  شدت    ن یسر  به  چالشها 

  ی به اهداف بعد   دنیرس  ی و برا  رم یگ یم  یانرژ

  ی کنم تا به محض کسب آمادگ  یم  یزیبرنامه ر

کردن    دایالزم فورا اقدام کنم چون از نظر من پ

ارزان  نیعتر یسر   ن، یتر  یاصول راهکار    نیترو 

پ  یبرا لذت   ن یتر  دهیچیحل  جزو  مشکالت 

 .استیدن یکارها  نیبخش تر

  ی . کار گروهرمیپذ   ی رو م  اشتباهاتم تیمسئول

هم رو  ب  شهیمنسجم  و  پراکنده  کار   ثمری به 

تصم  دم؛ یم  ح یترج از    شتر یب  ی جمع  میبه 

  ی که بر رو  یاعتماد دارم و تا زمان  یفرد  میتصم

  چ ینکردم به ه  دا یکامل پ  نانیاطم  دمیفکر و عق

 .کنمیعمل نم یوجه تعصب

 3از  2صفحه 



 

 

 

 کسب و کار  یاستراتژ نیو تدو لیتحل

 بازار  (R&Dو توسعه ) قیواحد تحق یراه انداز

 (ITاطالعات )  یفناور رساختیو استقرار ز یساز ادهیپ

 ( E-Commerce) کیتجارت الکترون ی پروژه ها تیریو مد یزیبرنامه ر

 (Digital Marketing) نیآنال یابیبازار ی ها نیکمپ ی و اجرا یطراح 

 3از  3صفحه 

 مهارت های تخصصی 


