
خدا نام به  

کاری رزومه    

 مشخصات فردی

 وظیفه نظام وضعیت تولد تاريخ خانوادگي نام   و   نام

 معافیت 1369 اله نعمت شاه احمد سید

 

 تحصیالت دانشگاهي :

 گرايش و رشته نام تحصیلي مقطع دانشگاه نام

 افزار نرم کارشناسی پرند واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 نرم افزار ارشناسی ارشدک دانشکاه آزاد اسالمي

 

 گواهینامه های بین المللي :

 مدرک اخذ زمان مدرک نام

Mikrotik Trainer Oct 2016 

CCIE R&S(written) 2016 

VCP-DCV6 Vmware 2016 

CCNA DataCenter 2015 

CCNP DataCenter 2015 

Mikrotik MTCNA 2010 

Mikrotik MTCRE 2011 

Mikrotik MTCWE 2011 

Mikrotik MTCTCE 2011 

Mikrotik MTCUME 2011 

Mikrotik MTCINE 2016 



 دوره های تحصیلي :

 دوره نام
 مدت

 دوره
 اجراء تاريخ و محل دوره كننده برگزار سازمان

MTCNA - Mikrotik Certificate Network Associated ۴0 ساعت Mikrotik Ltd 1389 

MTCRE - MikroTik Certified Routing Engineer  2۴ ساعت Mikrotik Ltd 1390 

MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer 35 ساعت Mikrotik Ltd 1390 

MTCTCE - MikroTik Certified Traffic Control Engineer 2۴ ساعت Mikrotik Ltd 1391 

MTCUME - MikroTik Certified User Management Engineer 12 ساعت Mikrotik Ltd 1391 

ISO 27001:2005 20 1388 تهران دانشگاه ساعت 

SAN Fundamental 20 1393  دانش ساعت 

MPLS – MPLS/VPN – MP-BGP 30 1392 دانش ساعت 

CCIE R&S - - 2014 

CCNA Data Center - - 2014 

CCNP DataCenter - - 2015 

CCIE Datacenter  - - 2016 

CCNP Security - - 2015 

 

 مدت تاريخ محل يا سازمان انجام  فعالیت نوع و عنوان فعالیت

 تاکنون 1398 شرکت هاست ایران مدير فني شركت هاست ايران

 1398 1396 سازمان تامین اجتماعی مشاور مركز داده سازمان تامین اجتماعي

 كارشناس مسئول واحد فناوری اطالعات
 تاکنون 1397 ستاد مرکزی معاینه فنی 

     شهرداری تهران

 1397 1396 سازمان فناوری شهرداری تهران كارشناس آموزش سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران

 1396 1395 مرکز تحقیقات مخابرات ایران ناظر جابجايي مركز داده ، مركز مخابرات ايران

 1396 1395 سازمان خصوصی سازی طراحي مركز داده پروژه سهام عدالت

 تاکنون 1395 میکروتیک مدرس بین المللي میکروتیک

 1396 139۴ شهرداری تهران Change Planكارشناس ارشد طراحي مركز داده و 

 1396 1395 همراه اول (Tohid Expanionكارشناس ارشد طراحي مركز داده )

 1396 1396 همراه اول كارشناس ارشد طراحي جابجای ديوار آتش مركز داده توحید همراه اول

 Iseema 1396 1396شرکت  ISeemaاجرای مركز تماس شركت 

 تاکنون 139۴ - (21030925 مشاور و عضو رسمي سازمان نظام صنفي رايانه ای )كد عضويت :



 كسب شده :  اخیر فعالیت های اجرائي و تجربیات كاریبرخي 

 

 : تشکیل كارگاه های آموزشي با ذكر محل وعنوان كارگاه

 برگزاری تاريخ برگزاری محل آموزشي كارگاه عنوان

   دبي -مالزی  –ایران  کروتیکمدرس بین المللی دوره های می

 تاکنون 1397 دانشگاه آزاد اسالمی استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند

 سیسکو تجهیزات  - شبکه تخصصی آموزش
 139۴ تا 1393از  نفتی های فراروده پخش شرکت

  CCNA , CCNP 

 سیسکو تجهیزات  - شبکه تخصصی آموزش
 1398 139۴ از تهران فنی مجتمع

  CCNA , CCNP 

 1398 139۴ از تهران فنی مجتمع میکروتیک تجهیزات    - شبکه تخصصی آموزش

 سیسکو تجهیزات  - شبکه تخصصی آموزش
 139۴ تا 1392 دانش آموزشگاه

  CCNA , CCNP 

 139۴ تا 1392 دانش آموزشگاه میکروتیک تجهیزات  - شبکه تخصصی آموزش

 139۴ تا 1390 اسالمی آزاد دانشگاه میکروتیک اتتجهیز  - شبکه تخصصی آموزش

 1395 139۴ شرکت پتروشیمی دی پلیمر آرین مشاوره و اجرای مركز تماس

 1395 139۴ شرکت پتروشیمی دی پلیمر آرین مشاور و مجری مركز داده 

 1395 139۴ ش فضای مجازی )پژوهشگاه مخابرات ایران(سازمان کستر ناظر و مشاور طراحي و اجرای مركز داده

 1395 139۴ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور BGPمشاور ، طراح و مجری طرح 

 1395 139۴ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور مشاور خريد استوريج

 1395 1393 شركت پتروشیمي باختر مشاوره ،اجرا و طراحي مركز داده

 1395 1393 شركت پتروشیمي باختر واحد پتروشیمي  12و اجرای اتصال  مشاوره

 1390 1387 مرکز اورژانس تهران مدير فني زيرساخت و شبکه 

 1390 1387 مرکز اورژانس تهران طراحي و اجرای زير ساخت مجازی سازی 

 1390 1388 مرکز اورژانس تهران تهران 115طراحي و اجرای سیستم خطوط 

 1390 1389 مرکز اورژانس تهران یستم مانیتوريتگ آنالين اجرای س

 1390 1388 مرکز اورژانس تهران طراحي مركز داده 

 1390 1388 مرکز اورژآنس تهران ناحیه شهری به ساختمان ستادی و پشتیباني 7اجرای اتصال 

   1393 شركت سکاف دستگاه  200برای  ACSاجرای پروژه 

   1393 شركت سکاف وال نصب و راه اندازی فاير

   139۴ شركت بوفالو ASAنصب راه اندازی تنظیم فايروال 



 سیسکو تجهیزات  - شبکه تخصصی آموزش
 139۴ تا 1389 اسالمی آزاد دانشگاه

  CCNA , CCNP 

 توان و بهزیستی علوم دانشگاه سیسکو تجهیزات  - شبکه تخصصی آموزش

 بخشی
1390 

  CCNA , CCNP 

 


