
 

     

 
 

 نوریانعلی 

 تحصیلی سوابق

 تی خواجه نصیرالدین طوسیعمهندسی برق از دانشگاه صن کارشناسی:

 از دانشگاه شهید بهشتی گرایش سیستمارشناسی ارشد: مهندسی برق ک

 مدارک و گواهینامه ها

 

 Microsoft Certificate Solution Associate 2012 

 Microsoft Certified Solutions Expert Server Infrastructure 

2012 

 Microsoft Certified Solutions Expert Messaging 2013 

 Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 

 Cisco Certified Network Associate R&S 

 Cisco Certified Network Professional R&S&Tshoot 

 Cisco Certified Network Associate Collaboration 

 Cisco Certified Network Professional Collaboration 

 VMware Certified Associate Data Center Virtualization 

 VMware Certified Professional Data Center Virtualization 

 VMware Certified Professional Virtual Desktop 

Infrastructure 

 Linux Server Professional Certification 1 

 MikroTik Certified Network Associate 

 Kaspersky Fundamental Certificate 

 مهارت ها

 

 پشتیبانی شبکه های محلی و شبکه های گسترده و طراحی  

  طراحی و پیاده سازیExchane Server 

  سیستم های تلفنی مبتنی بر پروتکل طراحی و پیاده سازیIP 

 طراحی و پیاده سازی ارتباط امن 

 مدیریت پروژه 

 مدیریت شبکه 

 مشاوره در زمینه طراحی، بهینه سازی، عیب یابی و امنیت شبکه های داده 
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 کاری سوابق

 مدیر شبکه شرکت میثم عطر 

  طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی ارتباط امن مجموعه فروشگاه های میثم عطر و

 شبر

  راه اندازی سرور مجازی شرکتpng 

 طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی مجازی سازی سرورهای شرکت فرش ری 

  ای هطراحی و پیاده سازی سیستم کنترل و مانیتورینگ اتحادیه سراسری تعاونی

 مصرف کارکنان دولت )اسکاد(

 مشاوره و راه اندازی سیستم ذخیره اطالعات شرکت دیدار 

 طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی شبکه شرکت فخر ایران 

 راه اندازی سرور مجازی شرکت شمسایی 

  طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی شبکه و هات اسپات دفتر خدمات الکترونیک قضایی

 16613119به کد 

 شامل دفتر  966ی، پیاده سازی، مستندسازی و پشتیبانی شبکه مجموعه طراح

 966مرکزی مدیریت، مدرسه سفیران اندیشه و رستوران بین الملی 

  طراحی، پیاده سازی و مستندسازی زیرساخت فیبرنوری و دوربین مداربسته کتابخانه

 مجلس شورای اسالمی

 رینگ شرکت گیالرطراحی و پیاده سازی هات اسپات و همچنین مانیتو 

 مستندسازی سیستم تلفنی شرکت عرش گستر 

 مستندسازی سیستم تلفنی انیستیتو پاستور ایران 

 مداربسته های دوربین طراحی، پیاده سازی، مستند سازی و پشتیبانی سیستم 

 صندوق توسعه ملی

 طراحی و پیاده سازی شبکه و هات اسپات مجموعه فروشگاه های ثابتی 

 زی شبکه شرکت کوروش پروتئینطراحی و پیاده سا 

 طراحی و پیاده سازی شبکه، سانترال و دوربین مداربسته شرکت نشر الکترونیک 
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