
  
 

 2 از 1 صفحه

 

 ســـوابق تحصيلی و شغـــلی

 مشخصات فردی    

 ناصر کارگر نام و نام خانوادگی
5511 

 

 

 تاریخ تولد 

 سوابق تحصيلی

 مازندراندانشگاه  -مهندسی نرم افزار کارشناسی

 و محل صدور های آموزشیگواهينامه

 MCSE 2012- مدرک داخلی 

 CCNA R&S – CCNP R&S-CCIE R&S- مدرک داخلی 

 CCNA SECURITY,CCNP SECURITY-  مدرک داخلی 

 المللی مدرک بینMTCNA میکروتیک- Mikrotik 

 المللی مدرک بینMTCWE میکروتیک- Mikrotik 

 المللی مدرک بینMTCRE  میکروتیک- Mikrotik 

 المللی مدرک بینLINUX-LPIC1 – LPI 

 المللی مدرک بینLINUX-LPIC2 – LPI 

  مدرک بین المللیLINUX-LPIC3 – LPI 

 سوابق شغلی )از حال تا گذشته(

 ICT واحد مدیر -شرکت اتمسفر  -   1116 اردیبهشت تا 1131خرداد 

 پیاده سازی و مدیریت VMWARE VSPHERE(ESXI)  وVMWARE VCENTER  بر روی سرورهایHP . 

  پیاده سازی و مدیریت سرویس های کنترل ترافیک وUSER MANAGER  سری تجهیمبتنی بر(زات میکروتیکRB,CCR.) 

  2008ویندوز سرور مبتنی بر  سازمانیپیاده سازی و مدیریت سرویس هایR2,2012R2 . 

  شبکهنرم افزاری و مجری پروژه های  – شرکت آرمان رایانه -  1117  خرداد تا 1130بهمن 

  و پیاده )برقراری ارتباط بین شعب سازمانی از طریق بسترهای مخابراتی و اینترنتی سیسکو طراحی و پیاده سازی شبکه های مبتنی بر تجهیزات

 سازی فایروال های سازمانی مبتنی بر سیسکو .

  تجهیز مراکز داده سازمانها و شرکتهای مختلف با سرورهایHP,DELL  (و راه اندازی سرویس های مجازی سازی لینوکسKVM سیستم ، )

 لینوکس.بر روی بستر  web server,mail server,file server,firewall( و سرویس های CENTOS 6,7عامل لینوکس )

 ی به عنوان برنامه نویس مشارکت در پیاده سازی اتوماسیون تحت وب پذیرش بیمارستان.NET,C#   

  پیاده سازی نرم افزار گرافیکیLADDER  جهت کنترل پروژه هایPLC  تحت محیطVISUAL C++. 

  سرورهای و نگهداری نصب و راه اتدازیHP  وDELL   به همراه پیاده سازی انواعRAID .سخت افزاری و نرم افزاری 

 پیاده سازی نرم افزار حسابداری و انبار )شرکت مهندسی آب و فاضالب استان تهران ، سازمان جهاد کشاورزی ، پایانه مسافربری خزانه جنوب ،

و محیط برنامه نویسی  SQL SERVERصنف رنگرزی تهران ، خانه کارگر تهران ، روزنامه کار و کارگر و ...( با استفاده از بانک اطالعاتی 

C#,.NET,DELPHI.) 

  



  
 

 2 از 2 صفحه

 

 ســـوابق تحصيلی و شغـــلی

 )از حال تا گذشته( سوابق تدریس

 کالج اورست – 1117 ماه خردادتا  1116فروردین ماه 

 ( تدریس دوره های شبکه سیسکوCCNA R&S – CCNP R&S&TSHOOT-CCIE R&S-CCNA&CCNP SECURITY) 

 ( تدریس دوره های لینوکسLPIC1 - LPIC2 - LPIC3.) 

  تدریس( دوره های مجازیKVM - VMWARE). 

 ( تدریس دوره های امنیتCEH,PWK.) 

  تدریس دوره برنامه نویسیPYTHON )دوره پیشرفته و گرایش هک قانونمند و امنیت(. 

 مجتمع فنی تهران – 1117 ماه  اردیبهشتتا  1112دی ماه 

 ( تدریس دوره های شبکه سیسکوCCNA R&S – CCNP R&S&TSHOOT&SECURITY) 

 ( تدریس دوره های لینوکسLPIC1-LPIC2-LPIC3.) 

  تدریس سازمانی دوره های مجازی سازی(VMWARE VSPHERE  KVM -). 

 موسسه ارژنگ  – 1117 خردادتا  1111دی ماه 

 ( تدریس دوره های لینوکسLPIC1,LPIC2,LPIC3 ، برگزاری دوره های آزاد و دوره های سازمانی شرکت فرودگاه های ایران ، مخابرات ایران. )

 بانک کارآفرین ، شرکت مگا موتور و ... 

 ( تدریس دوره های شبکه سیسکوCCNA R&S – CCNP R&S&TSHOOT). 

 مدرس –شرکت پردیس  – 1111تا آبان  1111 بهمن

 تدریس دوره های سازمانی میکروتیک( MTCNA,MTCRE,MTCNA ) . 

 مدرس –شرکت آرمان رایانه  –1111اردیبهشت تا  1131بهمن 

  تدریس دوره های سازمانی برنامه نویسیDELPHI,C++,C . 

  تدریس دوره های میکروتیکMTCNA,MTCRE,MTCWE . 

 ها مهارت

 سطحزبان انگلیسی در  آشنایی با Intermediate 

 

 جانبیو تحقيقات مطالعات 

  5515تا  5531مطالعه در زمینه شبکه های عصبی و فازی و هوش مصنوعی سال. 

 5515تا  5531 مطالعه و اجرای پروژه در زمینه رباتیک . 

 ای مشارکت در تیم تحقیقاتی تدوین دوره رباتیک سازمان فنی و حرفه ای با همکاری شرکت تام ایران خودرو ، به عنوان نماینده سازمان پژوهشه

 . 5511 ایرانصنعتی 

  پیاده سازی مدل آزمایشگاهی ارتقای حافظه ی میکروکنترولرZ80  کیلوبایت به یک مگابایت و تولید کامپایلر  46ازLADDER  به زبانSTL  قابل

 . VISUAL BASICو  Cبا اسستفاده از زبان  PLCاستفاده در 

 


