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*Properties : 

-Name : Saeed           -Family name : Khodadady 
-Birthday : ۱۹۸۴/۴/۲۰   -Country : Iran   
 -City : Qazvin 

 

*comunication :   

- Telephone : ۰۹۱۲۷۸۴۰۸۵۱ 
- Email :saeed_rayane@yahoo.com۱ 

 

*degrees : 

-Mathematics  diploma , Computer software engineering 

 

*Skill : 

-programming on objective language such as : c#.net , Delphi(visual pascal) . 

-programming on the web with languages :asp.net , java ,html . 

-predominant on softwares such as : Microsoft word ,Microsoft power point , Microsoft 

access , Microsoft front page , Microsoft sql server , Adobe photo shop  

 

*my softwares : 

- Software system of accountancy municipality Nazar Abad /Tehran/Iran . 
- Office's Software for commerce office Qazvin/Iran . 

-Software velayat bank  fund for Sepah/Tehran/Iran . 

-design web site Emam Khomeyni university /Qazvin/ Iran . 
 


