ًؾبًی :

ًبم :

ایزاى  ,قشٍیي  ,سیجبؽْز  ,هٌطقِ  , 4ثلَار اهبم حغیي  ,پالک 22

ثْوي

کذ پغتی 3491759811 :

ًبم خبًَادگی :

تلفي  /فکظ +98 028 32576519 +98 028 32578231 :

ثبلزیبى
تبریخ تَلذ :

پغت الکتزًٍیکی vahumana@gmail.com :
1364/06/30

تلفي ّوزاُ +98 9191859352 :

ٍضؼیت اسدٍاج  :هجزد

■ تحصیالت

داًؾگبُ جبهغ ػلوی کبرثزدی ػلَم ٍ فٌَى قشٍیي
کبرؽٌبعی فٌبٍری اطالػبت
ثْوي هبُ 1395 ,

پزٍصُ پبیبى ًبهِ :

■ خَیؼ فزهبیی
راُ اًذاسی ؽزکتی ثب هغئَلیت هحذٍد در اعتبى
قشٍیي در سهیٌِ ارائِ خذهبت ًزم افشاری ٍ عخت
افشاری

طزاحی ٍ راُ اًذاسی ٍة عبیت رعوی داًؾگبُ ػلوی کبرثزدی ػلَم ٍ فٌَى قشٍیي

ؽزکت عپٌذ رایبًِ آریبى ٍ ,اقغ در  :ایزاى  ,قشٍیي  ,سیجبؽْز
تلفي +98 28 32578231 :
تبرًوب www.sepandrayaneh.ir :
رایبًبهِ info@sepandrayaneh.ir :
تبعیظ 1389/08/11 :
ؽوبرُ ثجت 11366 :
ؽٌبعِ هلی 10570014714 :
هجوَػِ فؼبلیت ّب :





ًصت ٍ پیکزثٌذی عزٍرّبی لیٌَکغی ٍ ٍیٌذٍسی

راُ اًذاسی کغت ٍ کبر تجبری در سهیٌِ فزٍػ عخت
افشار ٍ ًزم افشار ثب اخذ هجَس اس عبسهبى هزثَطِ در
عبل 1387

کلیِ اهَر ؽجکِ اس جولِ TCP/IP, Cisco, Router, Switch :



پبیگبُ دادُ MS SQL Server & MySQL Server :



فزٍػ ٍ تؼویز قطؼبت عخت افشاری رایبًِ



حزفِ ای

ارائِ خذهبت هیشثبًی ٍة ٍ داهٌِ  ,عزٍر ّبی هجبسی ٍ اختصبصی
ثزًبهِ ًَیغی ثب سثبًْبی PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS :



■ تجبرة ٍ هْبرت ّبی

طزاحی ٍة عبیت ثب عیغتن ّبی هذیزیت هحتَای جَهال ٍ ٍردپزط

خذهبت ًزم افشاری ٍ ایٌتزًتی

ایزایبى کبهپیَتز ٍ ,اقغ در  :ایزاى  ,قشٍیي  ,سیجبؽْز اس عبل  1387تب 1394
تلفي +98 28 32578231 :
هٌْذعی فٌبٍری ؽجکِ













هذیزیت ٍ پیکزثٌذی عزٍیظ ّبی هختلف ؽجکِ ای
کٌتزل ػولکزد اجشای ؽجکِ اس ًظز درعتی اعتفبدُ اس هٌبثغ عیغتن
فؼبلیت در ثخؼ  Passiveؽجکِ  ,هٌْذعی ٍ کٌتزل تجْیشات
فؼبلیت در ثخؼ  Activeؽجکِ  ,ثزًبهِ ریشی ٍ ثْیٌِ عبسی اجشا
هذیزیت عزٍرّب ٍ عزٍر کالعتزّب  ,پؾتیجبًگیزی اطالػبت  ,ثزًبهِ ریشی کزٍى جبة ّب
هجبسی عبسی هٌبثغ ؽجکِ ثب ثکبرگیزی  ٍ ESXIعبیز هجبسی عبس ّب...
پیکزثٌذی رٍتز ّب ٍ آًتي ّبی ٍایزلظ هیکزٍتیک
پیکزثٌذی لَاسم ٍ عیغتن ّبی هجتٌی ثز عیغکَ
راُ اًذاسی ٍ پیکزثٌذی اعکزیپت ّبی هذیزیت ّبعتیگ DirectAdmin ٍ Cpanel
ایوي عبسی ٍرٍدی ٍ خزٍجی در عزٍرّبی لیٌَکغی ثب فبیزٍال ّبی IPtables ,CSF
راُ اًذاسی ٍ پیکزثٌذی پزٍتکل هیل عزٍرّبی SMTP, POP3, IMAP
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پیکزثٌذی Domain Controller ٍ Active Directory
پیکزثٌذی  VPNعزٍر ثب پزٍتکل ّبی  pap,chap,mschap,eapدر عزٍرّبی ٍیٌذٍسی
کبر ثب پزٍکغی عزٍرّب ٍ تبًلیٌگ ّبی رهشًگبری ؽذُ
پیکزثٌذی Bind Server ٍ DNS Server
راُ اًذاسی ٍ پیکزثٌذی ٍة عزٍرّبی IIS, Apache, LiteSpeed, Nginx
ؽیزیٌگ ٍ اؽتزاگذاری اجشای عخت افشاری ؽجکِ USB, Printer
کبر ثب ّ DSLAMبی هختلف  ,راًضُ خط در  , MDFکبًفیگ هَدم
کبر ثب عیغتن ّبی هذیزیت ٍ فزٍػ ّبعتیٌگ HostBill ٍ WHMCS

هٌْذعی ثزًبهِ ًَیغی








راُ اًذاسی ٍة عبیت ّبی هختلف ثب ّغتِ عیغتن ّبی هذیزیت هحتَا CMS
ایجبد کبهپًٌَت ّب ٍ هبصٍل ّبی هختلف ثزای Joomla ٍ Wordpress
ایجبد پَرتبل ّب ٍ ّ CRMبی ثجت ٍ کٌتزل اػضبء
ایجبد ٍة عبیت ّبی گًَبگَى ثب ثکبرگیزی سثبى  ٍ PHPثْیٌِ عبسی آى ثب آصاکظ
ثکبرگیزی سثبى ّبی تحت کالیٌت جبٍا اعکزیپت  ,جبٍا اپلت در پزٍصُ ّب
فلؼ اکؾي اعکزیپت ٍ تَعؼِ آى ثب XML

هٌْذعی طزاحی گزافیکی




طزاحی ٍ کبر ثب ًزم افشارّبی گزافیکی اس جولِ فتَؽبح ٍ فتَایوپکت
طزاحی ثزداری ثب کَرل دراٍ

خذهبت ایٌتزًتی

■ عبیز تجبرة ٍ هْبرت ّب



ارائِ خذهبت ایٌتزًت پزعزػت  ADSLثب اخذ ًوبیٌذگی اس ؽزکت ّبی  PAPدر ایزاى ,



اس جولِ  :پبرط آًالیي  ,پیؾگبهبى  ,في آٍا
ارائِ ایٌتزًت ٍایزلظ ثب هجَس خذهبت ایٌتزًتی در عطح اعتبى

ایزایبى کبهپیَتز ٍ ,اقغ در  :ایزاى  ,قشٍیي  ,سیجبؽْز اس عبل  1387تب 1394
تلفي +98 28 32578231 :

اخذ هجَس راُ اًذاسی خذهبت ایٌتزًت اس عبسهبى



هزثَطِ در عبل 1389



ًصت ثزًبهِ ٍ راُ اًذاسّب در عیغتن ّبی دعکتبح ٍ عزٍر



ٍیزٍط کؾی ٍ ایوي عبسی



ػیت یبثی عخت افشاری ٍ ًزم افشاری




اعوجل عخت افشاری
ریکبٍری ّبرد دیغک  ,پبرتیؾي ثٌذی ّبی ٍیٌذٍسی ٍ لیٌَکغی  ,رفغ ثذعکتَر



تؼویزات ًزم افشاری اس راُ دٍر ثب Remote Desktop, VNC, TeamViewer



تجذیل ٍ کپچز فبیل ّبی ٍیذئَیی ٍ صَتی ثِ فزهت ّبی هختلف





■ سثبى ّب

ًصت اًَاع عیغتن ػبهل ّب ثز رٍی عیغتن ّبی دعکتبح لیٌَکظ ٍ ,یٌذٍس  ,هک

ٍیزایؼ فبیل ّبی ٍیذئَیی ثب Adobe Premiere ٍ Ulead Video Studio

راُ اًذاسی کبفی ًت ٍ گین ًت ثب  ٍ SmartLaunch, HandyCafeغیزُ...

پبرعی  -سثبى هبدری %100
تزکی اعتبًجَلی %80
اًگلیغی %70
پبرعی ثبعتبى

( %70هْبرت ًَؽتي ٍ خَاًذى هتَى ثبعتبًی ثِ خط هیخی ایزاى ثبعتبى در  500پیؼ اس هیالد)

پْلَی عبعبًی ( %75هْبرت ًَؽتي ٍ خَاًذى هتَى پْلَی عبعبًی ایزاى ثبعتبى در  200پظ اس هیالد)
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