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 مشخصات فردی 

 

 : ساالر صداقتینام و نام خانوادگی

 25/6/1369    متولد :

  تبریز  -ایران  ساکن :  

 

 سوابق تحصیلی
 

 پیام نور شبستر دانشگاه   مهندسی فناوری اطالعات  کارشناسی

 

 

 

 

 1391/4الی  1387/7

 

 رشت   -گیالن  دانشگاه  شبکه های کامپیوتریمهندسی   کارشناسی ارشد

 

 

 

 

   11/1393الی  1392/7

 

 مدارک تخصصی
Network+ 

 از دانشگاه تهران  •

 21-52/ 1254/ 8کد مدرک:  •

 1392/ 7/ 22تاریخ:   •

 
MCITP 2008 

   مجتمع فنی مهندسی البرز •

• Agu 2013 
 

CCNA (R & S) 

   مجتمع فنی مهندسی البرز •

• Nov 2013 
 

MTCNA 

 بین المللی از شرکت میکروتیک   •

 1310NA079کد مدرک:  •

• 05 /10 /2013 

 

MTCWE  مهندسی بی سیم میکروتیک 

 بین المللی از شرکت میکروتیک   •

 1411WE067کد مدرک:  •

• 19 /11 /2014 

 
VMWare VCP-DCV 5.5 



   مجتمع فنی مهندسی البرز •

• Feb 2015 
 

MTCTCE     

 بین المللی از شرکت میکروتیک   •

 1509TCE045کد مدرک:  •

• 16 /09 /2015 

 
MTCUME     

 بین المللی از شرکت میکروتیک   •

 1603UME028کد مدرک:  •

• 2016/03/15 

 
 

 
MTCNA 

 بین المللی از شرکت میکروتیک   •

 1511NA1010کد مدرک:  •

• 30 /11 /2015 

 

Network  Security 

 از گروه امنیتی آشیانه  •

 
EnGenius ENA     

 بین المللی         2018 •

 

 پداگوژی ) مربیگری (      

 سازمان فنی حرفه ای  •

 
 

 

 و کارهای تحقیقاتی پژوهشی مقاله

 

 شبکه های حسگر بی سیم  LEACHمقاله: مسیریابی 

 تنکابن  – کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو  •

 

 مسیریابی سلسله مراتبی چندگانه در شبکه های حسگر بی سیم مقاله:   

 کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر  •

 

 هوشمند مقاله: بررسی کارکردهای کتابخانه ها و کتابداران هوشمند در توسعه شهرهای 

 اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند •

 

 استفاده از رایانش ابری و خوشه بندی برای مدیریت داده های شبکه های حسگر بی سیم مقاله: 

 نروژ   -کنفرانس بین المللی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر  •

   Cloud Computingبررسی و پیاده سازی      

    



 بررسی شبکه های بی سیم      
 

 بررسی مسائل امنیتی در شبکه های حسگر بی سیم      

 

 IOTکار بر روی      

 

قبولی    وزارت ارتباطات وتحقیقات مرکز ارائه طرحی برای راه اندازی آن در کشور به  و   5Gتحلیل و بررسی شبکه های     

 آن  پروپوزال

 

 

 کرده یا در حال تدریس دوره های تدریس
 

 های کامپیوتری تکنسین عمومی شبکه 

 امنیت عمومی 

 تکنسین شبکه های بی سیم 

CWNA  ) مدیریت شبکه های بی سیم ( 

CompTIA Network + 

Windows 8 &10 Configuring 

Pre MTCNA  ) آمادگی برای دوره بین المللی میکروتیک ( 

Cisco CCNA R&S 

 2012پیکربندی ویندوز سرور 

 HPسرورهای  آشنایی با  دوره 

 (VMWare VCPسازی ) مجازی 

 کارگاههای عملی دوره های مختلف ازجمله: 

MCITP- MCSA 2012-  میکروتیک   –سیسکو  –ویندوز 

 مدرس دوره طرح ملی شبکه های کامپیوتری 

 تدریس دوره میکروتیک برای مدیران و کارشناسان انفورماتیک دانشگاه بناب 

 شبکه دانشگاه فنی حرفه ای شماره یک  دروستدریس 

 دانشگاه فنی حرفه ای شماره یک CCNA و   MTCNAتدریس دوره  

 دانشگاه نبی اکرم تبریز  MTCNAو  + Network  تدریس دوره 

 ، سما خواهران و ... تدریس دوره تکنسین شبکه در دانشگاه دانشوران تبریز

 و دانشگاهچندین آموزشگاه  انواع دوره های شبکه مدرس



 چندین همایش تخصصی حوزه آی تی  سخنران

 مشاور فناوری چندین خبرگزاری 

 عمومی مدرس رسمی کارکنان دولت از نهاد ریاست جمهوری در رشته های شبکه های کامپیوتری و امنیت 

 سوال سیسکو و مایکروسافت سازمان فنی حرفه ای کشور   300بیش از   طراح 

 

 و مشاوره  پروژه های اجراییبرخی 

 در منطقه اروپا  2018تا   2017مشاور بین المللی میکروتیک از  

 مشاور شبکه چندین هتل بین المللی از جمله هتل شهریار و... 

 97- 96سال   و پیکربندی و بازطراحی ساختار شبکه و امنیت دانشگاه مشاور شبکه و امنیت دانشگاه سراسری بناب 

 ، آذراتصال و...  مهردانه،  پارت صنعت قاینارخزر،  ، آذرفدک  مشاور و پشتیبان کارخانجات آذردماگستر، پاراپالستیک،

 و ...تهران مشاور شبکه و امنیت چند شرکت ارئه دهنده اینترنت از جمله شهریار تلکام، ویوا آنالین 

 از طریق شرکت پشتیبان  بندی و امنیت داخلی بانک تجارت مدیریت شعب آذربایجان شرقی   Vlanراه اندازی  طراحی و 

 پاساژ میالدنور ولیعصر  –اولین پروژه اینترنت تمام فیبر نوری شمالغرب  و مدیر اجرایی مدیر پروژه

 راه اندازی شبکه داخلی دانشگاه ربع رشیدی بر روی میکروتیک 

 تهران  VIVAشرکت ارائه دهنده اینترنت   Core Router رفع ایراد و بازطراحی ساختار  

 در شش طبقه دانشگاه ربع رشیدی برای استفاده دانشجویان از شبکه بی سیم  WDSراه اندازی 

 راه اندازی یورزبندی و امنیت شبکه داخلی و وب دانشگاه آزاد واحد ورزقان تغییر طراحی شبکه و  

 راه اندازی مجازی سازی و تامین امنیت روتر میکروتیک دانشگاه آزاد واحد آذرشهر 

 از طرف شرکت پیمانکار   و چندین مرکز در محدوده تبریز نت فیبر نوری مجتمع اطلس تبریز مشاوره و راه اندازی اینتر

 و ...  اسکو ازجمله  شهرداریچند طراحی و راه اندازی روتر میکروتیک به همراه تانلینگ و یوزربندی اینترنت 

 بین ایران و ترکیه فروشگاه برانگو تمامی شعبچندین پروژه از جمله  VOIPراه اندازی تانلینگ امن و  

 سیم کلینیک پارس، شرکت آذربسامد، ... بر روی بستر میکروتیک  نصب و پیاده سازی شبکه بی

 در چند دانشگاه، شرکت و کارخانه  شبکه بی سیم مدیریت پهنای باند  ساختار  مشاوره و طراحی

 ... دارکوب، د رستوران ازجمله رستوران جاللی ، دکتر نیک، چن و اینترنت رایگان  طراحی و پیاده سازی شبکه بی سیم

 نقطه و انتقال دیتا و تصویر   چهارصدبیش از وایرلس در  ه سازی لینک نصب و پیاد

 راه اندازی سیستم صوتی تحت شبکه و پوشش شبکه بی سیم محدوده پارک ائل گلی 



   چندین شرکت، کارخانه و اداره   Domainی شبکه ی  راه اندازی و عیب یاب

 بهداشت تبریز   مرکزو دامین سرور  پسیوساختار راه اندازی و تغییر طراحی 


