
   



  ����ی �وه ����ی �ھ�شان رایا� ��و�د
الوند را  کهکشان رایانه گرد هم آمده و شرکت ITجمعی از متخصصان حوزه علوم کامپیوتري و  1380  درسال

  ند.نمود آغازرسماً  را خود فعالیتبه ثبت رسانیدند و  اطالعات فناوري زمینه در
حیت از صالاین شرکت در همان ابتداي آغاز فعالیت خود با تکیه بر تخصص اعضاء، موفق به دریافت گواهینامه 

  گردید و همچنین عضو نظام صنفی رایانه اي شد.شوراي عالی انفورماتیک 
پیشرفت هاي روز افزون شرکت تجارب گوناگون شرکت و سوابق درخشان در اجراي پروژه هاي متنوع موجبات 

در حال اجراي مختلف کشور   این شرکت در اقصی نقاط هم اکنونطی دو دهه اخیر شده است ، بطوري که  
می باشد؛ که عالوه بر اشتغال زایی  با همکاري نیروهاي خالق، فعال و روشنفکر خودچندین پروژه  بزرگ ملی 

توسعه فناوریهاي نو و کارآمد در سطوح مختلف سازمانی  جوانان مستعد و متخصص کشورمان، گام مهمی در
  برداشته ایم.

ی بر عزم راسخ این گواهاجرایی و عملکرد مطلوب این شرکت در ایفاي کلیه تعهدات خود، نگاهی به سوابق 
  خواسته ها و جلب رضایت کارفرمایان محترم است.شرکت در تامین 

  

  

  

  

  

  

  

  



  �وا�ق ا�ا�ی ا�شان: ���� ��� و
 آقاي مهندس عباس هادي پور (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل):

 از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ITداراي مدرك کارشناسی ارشد  ·

 سال 13مدیریت شرکت کهکشان رایانه الوند به مدت  ·

 سال  دوطرح توسعه پارس جنوبی به مدت  5و  4مدیر اجرایی شرکت هیونداي فاز  ·

 سال دوطرح توسعه پارس جنوبی به مدت  7و  6فاز  TIJDمشارکت  ·

 
  
  
 

 
  
  

  

  

  

  

  

  



  

  ��ور�ی �ص�ی �عا��ت: 
 مشاوره و نظارت بر پروژه هاي فناوري اطالعات 

 و فیبر نوري مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات و اجراي شبکه هاي کامپیوتري 

 دیتاسنترمشاوره، طراحی و تامین تجهیزات و راه اندازي  

 ایمن سازي اتاق هاي سرور   

 حفاظتی و نظارت تصویري سیستم هاي مشاوره، طراحی و تامین تجهیزات 

 مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات و اجراي برق اضطراري 

 ارائه راهکارهاي تخصصی در زمینه شبکه هاي کامپیوتري و فیبر نوري 

 ) Active,Passive(ارائه تجهیزات شبکه  

 شبکه و تجهیزات کامپیوتريپشتیبانی  

 و... UPS ،انجام تعمیرات تخصصی در خصوص انواع تجهیزات رایانه اي  

  
  



   ا��خارات ، �وا� � و ��و�� � ا���ن � :
  

 پشتیبانی شوراي عالی انفورماتیک خدمات 2 اي و رتبه رایانه هاي داده شبکه 2 داراي  رتبه 
  رایانه اي کشورمجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی  
  کسب گواهی تائید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی 

 کسب گواهی تائید صالحیت پیمانکاران از وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی 

  استان مرکزي  1396کارآفرین برتر در بخش صنعت سال  
  پروانه فنی مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 تجارت تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن وکسب گواهی  

   عضویت در انجمن انفورماتیک ایران 
 عضو  لیست تامین کنندگان شرکتهاي نفتی  

  ایران عضو  لیست تامین کنندگان شرکت هاي پیمانکار اداره کل راه آهن 
 مدیر برتر فناوري اطالعات از همایش ملی مدیران فناوري اطالعات لوح تقدیر ندهدار 

    شرکت تحول آفرین از همایش ملی مدیران فناوري اطالعات لوح تقدیر ندهدار 
    محصول شایسته تقدیر از همایش ملی مدیران فناوري اطالعات لوح تقدیر ندهدار 
  ITEC2012  برنده جایزه تعالی نخبگان 
  1395کشور در سال  IT برنده جایزه برترین 
  Quality Assessment Lia کیفیت از موسسهسیستم مدیریت ISO9001  کسب گواهینامه 
سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه اي  از  ISO HSE-ME کسب گواهینامه 

  QAL    (   Quality Assessment Lia( موسسه
  Quality Assessment Liaاز موسسه   ITسیستم مدیریت خدمات  ISO20000-1کسب گواهینامه  

   غرفه برتر در نمایشگاه الکامپ داراي لوح تقدیر 

 



  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

  

  �وا�ی ر��ه ��دی و ا�از   صال��ت
  �ورای عا�ی ا��ورما�یک

  �وا�ی ر��ه ��دی و ا�از   صال��ت
  �ورای عا�ی ا��ورما�یک



وا�ی صال��ت ����ی از اداره �عاون کار و ر�ه ���ما�ی �   

  



  ا�تان ��ی ��١٣٩٦ش ���ت سال کارآ��ن �� � 

 

  

 



 

 

 
   

 �وا�ی ����ق و �و��ه
 از وزارت ���ت ،�عدن و �جارت

 �وا� �دمات ���د�ی 
 از وزارت ���ت ،�عدن و �جارت



 

  

    ��وز�عا��ت �ز  �ظام ���ی رایا� �ی ��تان ��ی



 

    

ISO٩٠٠١ 
 ����م ���� ����ت

ISO HSE-ME 

 ����م ���� ز��ت ����ی ، ا���ی و �ھدا�ت �� �ی

 
ISO١-٢٠٠٠٠   

   ����ITم ���� �دمات 



 

   

  �� �� �ناوری �طالعات 
 از �ما�ش م�ی ��ان �ناوری �طالعات

  ���ول شا���ه �قد�
 از �ما�ش م�ی ��ان �ناوری �طالعات

  ��� ��ول آ��ن
 �ما�ش م�ی ��ان �ناوری �طالعاتاز  



 

   

  �ما��د�ی از:دارای                                           

  

       نماینده  انحصاري تیام شبکه (کابلهاي متنوع یونیکام و رکهاي تیام)                             

  هژیر صنعت هاي  شرکت UPSرسمی باطري و  نمایندگی                                            

  شرکت فرصت کیش هاي UPSایندگی رسمی باطري و نم                

                                       Moj Computer Trading رسمی نمایندگی

  Zyxelمایندگی محصوالت ن

  آلمان  IKنماینده قفل هاي هوشمند و منحصر به فرد                                                                                   

  انگلستانFIBRELANDفیبر نوري نمایندگی                   

نمایندگی انحصاري تراکینگ البرز                                                                                                                                                              

     

 



 

    

 :����رات و ن�ھداری و ���ی از �وژه �ی ����با�ی             

  1398-پارس انرژي اقتصادي ویژه منطقه سازمان                           

 1397-شمال آهن راه کل اداره                                  

   1397 -مرکزي استان منطقه هاي نفتی فرآورده پخش ملی شرکت                                                      

 1397-اراك آهن راه کل اداره الکتریکی عالئم پشتیبانی                                                                  

 1397-اراك  فرودگاه                                                                                   

 1396-اراك پزشکی علوم دانشگاه                                                                                      

 1396-اراك فرودگاه                                                                              

 1396-تامین ماشینی و خدمات مدیریت مشاور شرکت                                                                        

 1396 -مرکزي استان منطقه هاي نفتی پخش فرآورده ملی شرکت                                                              

1396-باختر اي منطقه برق سهامی شرکت                                                      

1396-اراك آهن راه کل اداره                                             

1396-اراك آهن راه کل اداره الکتریکی عالئم تجهیزات                                  



 

    

1395-مرکزي استان برق توزیع شرکت          

1395 -مرکزي استان منطقه نفتی هاي فرآورده پخش ملی شرکت                   

          1395-اراك آهن راه کل اداره                            

1395-مرکزي استان نور پیام دانشگاه                                          

1394- مرکزي استان بهزیستی سازمان                                                              

  1394-مرکزي استان برق توزیع شرکت                                                            

  1393-اراك آهن راه کل اداره                                                                               

  1393- ساوه شهرستان شهرداري                                                           

  1393- اراك بهزیستی سازمان                                                  

  1393- مرکزي استان مخابرات                                          

  1392- قوامین اعتباري و مالی موسسه سرپرستی                                 

  1392-مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکزي                            

 

 

      
   

:����رات و ن�ھداری و ���ی از �وژه �ی ����با�ی  



 

   ���ی از �وژه �ی ��ای �ب�ه:
   1397-مرکزي استان گاز  اداره                

  1397-احمر هالل جمعیت                               

  1397-ایران ملی بانک                                                

  1397-مرکزي استان  مسکن بانک                                                              

  1395- اراك واحد اسالمی آزاد دانشگاه                                                                               

  1394- نفتی هاي فرآورده پخش ملی شرکت                                                                              

  1394- مرکزي استان  پست کل اداره                                                                     

  1393- شازند شهرداري                                                          

  194- آسیا بیمه شرکت                                                  

  1394- مرکزي استانداري عمرانی ساختمان                                        

  1393- آشتیان فرمانداري– مرکزي استانداري                              

  1393- مرکزي استان شهرسازي و راه کل اداره                        



 

���ی از �وژه �ی ��ای �ب�ه:   
   

  1393-مرکزي استان اجتماعی رفاه و ،کار تعاون کل اداره                

 1393-شهرداري مهاجران                                      

  1393-ساختمان امور مالیاتی استان مرکزي                                                 

 1392-سازمان منابع طبیعی و آبخیزداري                                                                

 1392-دادگستري استان البرز                                                                                 

 1392-سازمان مدیریت برنامه و بودجه                                                                           

  1392-مرکز حوادث و فوریتهاي پزشکی استان مرکزي                                                                  

 1392-استانداري مرکزي( فرمانداري خنداب)                                                        

 1391-اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزي                                                

  1391-دانشگاه اراك                                         

  

  

                 

    

  



 

���ی از �وژه �ی ��ای �ب�ه:
   

 1391-اداره امور شعب بانک ملی استان مرکزي                       

 1389-سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت                                    

 1389-و امور خیریه استان مرکزي  اداره کل اوقاف                                                   

 1389-اداره کل پست استان مرکزي                                                                      

 1388-دفتر اتباع و مهاجرین خارجی                                                                                       

 1388-اتحادیه انجمن هاي اسالمی استان مرکزي                                                                                

  1389-مرکز آموزشی و درمانی حضرت ولیعصر (عج)                                                                    

 و...

  

                                                                                                          

 

    

  

  

  

  

    



 

  :�فا�ت �ل��رو�یک���ی از �وژه �ی ��ای  

   1396 - مرکزي استان گاز شرکت                     

 1396-یضایعات نخاعانجمن معلولین                                

  1396تا  1394-نشرکت برق منطقه اي باختر استان مرکزي، همدان و لرستا                                                    

  :اداره کل راه  آهن اراك                                                               

  پست اراكکل اداره                                                                                  

  1396تا  1390-موسسه ثامن االئمه (عج)                                                                                     

  شهرداري مهاجران                                                                            

      موسسه نور  منطقه غرب کشور                                                                       

              و ...                                                           

   



 

  : ����با�ی ���ی از �وا�ی ��ن ا�جام کار

   



 

  

 

 

 ����با�ی از ����م �ی ��ت ��ا ر و �م ا�ار اداره �ل راه آ�ن اراک    

  ����با�ی از ����م �ی ��ت ��ا ر و �م ا�ار
 ��� م�ی ��ش �آورده �ی ���ی  



 

 

 

 

 

   

 اک  ����با�ی و ����ر عال�م ال��ری�ی اداره �ل راه آ�ن ار

 �دمات ����با�ی سازمان ���ن ا��ما�ی



 

 

 

 

 

 

   
 �دمات ����با�ی ��� �وز�ع �ق اراک

 ی�دمات ����با�ی ��� �خا�ات ��تان ��



 

 

 

   

 ��� �ق ����ه �ی با��ر�دمات ����با�ی 

 ��تان ��ی ا�تا�داری�دمات ����با�ی 



 

 ا�ا: ���ی از �وا�ی ��ن ا�جام کار

 ا�تا�داردسازی ��ق �ور داد���ری ��تان ا��رز

 ا�تا�داردسازی ��ق �ور سازمان ����ه ��اد ا�تان ��ی



 

  

 
   

 راه ��دازی �ب�ه  ��یاد �����فان ا�قالب �سال�ی

گاه �وق ����ی �و�راه ��دازی �ب�ه   �ما�



 

 
   

 راه ��دازی �ب�ه  �� آ�وز�ی �ما�ی ��رت و�ی ��ر(�ج)

گاه ع�وم ���ی  راه ��دازی �ب�ه دا��



 

 

 

 

 

 راه ��دازی �ب�ه  ��� ما��ن سازی �راک   

 �ب�ه  سازمان ا�ور ما�یا�ی ا�تان ��یراه ��دازی 



 

 

 

   

����ز ا�ق �ور سازمان �نا�ع ����ی و آ���ز داری

 ����ز ا�ق �ور سازمان �نا�ع ����ی و آ���ز داری



 

    

مدیریت

خدمات و 
پشتیبانی

تعمیرات

کارشناس 
سخت افزار

کارشناس 
نرم افزار

HSEواحد  روابط 
عمومی

تبلیغات

واحد 
بازرگانی

مدیر فروش

کارشناس 
فروش

مدیر 
پروژه 

نصب

کارشناسی 
شبکھ

انبار و 
تدارکات

واحد مالی

مدیر مالی

کارشناس 
اداری

 چارت سازما�ی ��� �ھ�شان رایا� ��و�د
 



 

 �ھ�شان رایا� ��و�د����زات ��� 

 
   

تعداد دستگاه  سال ساخت انواع تجهیزات ، ماشین آالت سبک و سنگین و ابزارها  ردیف
 موجود آن شرکت

 وضعیت

 اجاره اي ملکی

   *  SL  2014  1سواري کیا اسپورتیج  1

   *  1  1394 سمند  2

  * 1 1393 سمند   3

   *  1  1389 وانت پیکان   4

  * 1 1387 3سواري مزدا  5

  * 1 1387 405سواري پژو  6

  * 1 1390 131سواري پراید مدل  7

  * 2 93  مارك فلوك  DSX 5000دستگاه فلوك  8

  * 3 91  مارك فوجی کورا S70دستگاه فیوژن  9

   *  MCA 203 95 1 کلمپ  10

   *  MBT 100 95 4تستر باتري   11

12 OTDR FOT 100 92 1 *  

  * 4 93 تست اهم چاه ارت  13

  * 4 - دریل   14

  * 1 - دریل هیلتی   15

  * 1 - دستگاه جوش   16

   *  8 -  پیچ گوشتی شارژي   17

   *  1 -  دستگاه جوش سبز  18

   *  4 -  بلوور  -پمپ باد   19

   *  4 -  مینی سنگ   20

   *  backup  - 15کیس   21

   *  5 -  پرینتر   22

   *  15 -  مانیتور  22

23  Ups 2kva - 1  *   



 

 

 

 .  �ر��ر�ن �ما� ��� ما �ی با��دی �ما� �ی ��سا� 

   

  ردیف مدرك تحصیلی تعداد همکاران

  1 دکتري نفر 1

  2 کارشناسی ارشد نفر 7

  3 کارشناسی نفر 61

  4 کاردانی نفر 9

  5 دیپلم نفر 12

  نفر 100کل همکاران شاغل : تعداد



 

  

  ���ت ��اد ک��دی ��� �ھ�شان رایا� ��و�د

   

 ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیالت سابقه اجرایی
سال 17 عامل مدیر ITکارشناسی ارشد    1 عباس هادي پور  

سال 6  2 امیر پاك نیت  مدیر اجرایی تکنولوژي نرم افزار کامپیوتر 

سال 4  3 محمد آژیر سرپرست فنی کارشناسی برق الکترونیک 

سال 2  4 احمد عسگري زاد مدیرپروژه کارشناسی نرم افزار 

سال8  5 محسن ملتمسی کارشناس پروژه   برقکارشناسی  

سال10  6 مهدي غالمی مدیر فروش  بازرگانیمدیریت  

سال9  7 مرجان مرادي  کارشناس اداري  کارشناسی نرم افزار 

سال 6  8 فائقه فراهانی کارشناس حسابداري  کارشناسی حسابداري 

سال  3  9 سجاد سجادي کارشناس پروژه   کارشناسی ارشد نرم افزار 

سال 6  10 امید جعفري مدیرپروژه   مهندسی تکنولوژي سیستمهاي سخت افزاري 



 

  اطالعات فــــردي

  1زن >جنسیت: مرد    نام پدر: محمود  نام ونام خانوادگی: عباس هادي پور     
  اطالعات  تحصیـــلی

  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع  تحصیلی
  اطالعاتفناوري   فناوري اطالعات   کارشناسی ارشد 

  گواهی نامه ها  
  سال اخذ  مدرك مربوطه  ساعت   نوع  مهارت 

IMPLEMENTIING MICROSOFT INTERNET SECURITY AND 
ACCELERAION ISA SERVER  2004 

  87  انستیتو ایز ایران 30

CISCO ADVANCED WIRELESS LAN FOR SYSTEM ENGINEERS  14 87  انستیتو ایز ایران  
MANAGING AND MAINTANING A MICROSOFT WINDOWS SERVER 

2003 ENVIROMENT  
  87  انستیتو ایز ایران 40

PLANNING AND MAINTANING MICROSOFT WINDWOS SERVER 2003 
NETWORK  

  87  انستیتو ایز ایران 30

IMPLEMENTIING MANAGING AND MAINTANING MICROSOFT 
WINDOWS SERVER 2003 NETWORK INFRAATRUCTURE  

  87 انستیتو ایز ایران 30

IMPLEMENTING MICRODOFT INTERNET SECURITY & Acceleration  30 87 انستیتو ایز ایران  
NETWORK+  30 84  انستیتو ایز ایران  

INSTALLING CONFIGURING AND ADMINISTERING MICROSOFT 
WINDOWS XP PROFESSIONAL 

 87 انستیتو ایز ایران 30

Cisco certified network associate CCNA 50 85  شرکت عصر داده ها 

  آشنایی  با زبان هاي خارجی
  میزان تسلط   نوع زبان

  عالی  مکالمه-ترجمه  –انگلیسی 
  سوابق کاري

  سابقه  نام شرکت/سازمان
  سال 13  مدیریت عامل شرکت کهکشان رایانه الوند 

  سال 2  طرح توسعه پارس جنوبی به مدت دو سال 5و  4مدیر اجرایی شرکت هیونداي فاز 
  سال2  طرح توسعه پارس جنوبی به مدت دو سال 7و  6فاز  TIJDمشارکت 

   



 

  

  
  

  اطالعات فــــردي

  1زن >جنسیت: مرد    حسیننام پدر:   نام ونام خانوادگی: امیرپاك نیت      
  اطالعات  تحصیـــلی

  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع  تحصیلی
 افزار نرم کامپیوتر  کاردانی 

 افزار نرم کامپیوتر  کارشناسی 

  گواهی نامه ها  
  سال اخذ  مدرك مربوطه  ساعت   نوع  مهارت 

MCITP 2008 SERVER ADMIN PACK 200  MICROSOFT CERTIFIED 2014  
  93 سازمان نظام صنفی رایانه اي کشور   احراز صالحیت مشاوره و نظارت بر فناوري اطالعات و ارتباطات پروانه

  94  کلینیک تخصصی فیبرنوري  6  آموزش مقدماتی فیبرنوري
ACCA    2014  مشاورین آسیا ارتباط کاو  

   مهارت ها
   تسلط نوع مهارت   تسلط  نوع مهارت 
SQl server مسلط  طراحی شبکه و شبکه بندي   مسلط  

MCITP 2008 مسلط  نصب دوربین هاي مدار بسته و دزدگیر پشتیبانی   مسلط  
  مسلط  مخابرات با دستگاههاي سانترال  مسلط فیوژن

  آشنایی  با زبان هاي خارجی
  میزان تسلط   نوع زبان

  متوسط  ترجمه  –انگلیسی 
  سوابق کاري

  سابقه  نام شرکت/سازمان
 سال 6 کهکشان رایانه الوند



 

   

  
  اطالعات فــــردي

  1زن  >جنسیت: مرد   نام پدر: خرم  نام ونام خانوادگی: محمد آژیر  
  وضعیت  نظام وظیفه: کارت پایان خدمت 

  اطالعات  تحصیـــلی
  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع  تحصیلی
 الکترونیک  مهندسی الکترونیک   کارشناسی

  گواهی نامه ها  
  سال اخذ  مدرك مربوطه  ساعت   نوع  مهارت 

     

   مهارت ها
   تسلط نوع مهارت    تسلط نوع مهارت 

  مسلط  wincor , ncrعیب یابی و تعمیر دستگاهها ي خودپرداز   مسلط  تعمیرات مدارات و بردهاي الکترونیکی  طراحی و عیب یابی
  مسلط   AVRطراحی و ساخت مدارات و میکروکنترلرهاي   مسلط  اتوماسیون خانگی BMSطراحی و اجراي پروژه هاي 

  مسلط  upsعیب یابی و تعمیر انواع   مسلط  عیب یابی و تعمیر پرینتر و ماشین هاي اداري
  آشنایی  با زبان هاي خارجی

  میزان تسلط   نوع زبان
  متوسط  ترجمه  –انگلیسی 

  سوابق کاري
  سابقه  نام شرکت/سازمان
  ماه  18  مثلث سرخ پارسشرکت فنی مهندسی 

  ماه  10  شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس



 

  اطالعات فــــردي

  1زن  >جنسیت: مرد   نام پدر: محمد  نام ونام خانوادگی:احمد عسگري زاد 
  وضعیت  نظام وظیفه: کارت پایان خدمت 

  اطالعات  تحصیـــلی
  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع  تحصیلی
 افزار نرم مهندسی کامپیوتر  کارشناسی

  گواهی نامه ها  
  سال اخذ  مدرك مربوطه  ساعت   نوع  مهارت 

CCNP 51 95  انستیتو ایزایران 

CCNA 89 94  انستیتو ایزایران 

CCNP 51 94  انستیتو ایزایران 

MTCNA 26 94  انستیتو ایزایران 

Windows server 2008 ACTIVE DIRECTORY  40  94  ایزایرانانستیتو 

Windows server 2008 APPLICATION 
infrastructure configuring 

 93  انستیتو ایزایران 40

Windows server 2008 network infrastructure 
configuring 

 93  انستیتو ایزایران 40

Windows server 2008 40 94  انستیتو ایزایران 

Administering and maintaining windows 40  93  انستیتو ایزایران  
Network+  30  93  انستیتو ایزایران  

  آشنایی  با زبان هاي خارجی
  میزان تسلط   نوع زبان

  متوسط  ترجمه  –انگلیسی 
  سوابق کاري

  سابقه  نام شرکت/سازمان
  یک سال  شرکت درخت بید چوبینه تهران 

  یک سال   شرکت شایان برق (اراك) 
  



 

  اطالعات فــــردي
  >زن 1جنسیت: مرد    نام پدر: علی اکبر  مرادي فیجانی  مرجاننام ونام خانوادگی:

  بسمه  تعالی
  روزمــه کاري اطالعات  تحصیـــلی

  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع  تحصیلی
 افزار نرم مهندسی کامپیوتر  کارشناسی 

  گواهی نامه ها  
  سال اخذ  مدرك مربوطه  ساعت   نوع  مهارت 

ISO 9001 ٢٠ BRS1389  آمریکا  
CIW 1391  انستیتو ایزایران ١٠٠  

  1393  شرکت ثبت شرکتها ٨  ثبت شرکت
  1397  اداره کار ،تعاون و امور اجتماعی ١٦ قانون کار

  مهارت ها
   تسلط نوع مهارت   تسلط  نوع مهارت 
  نسبی   MCITP  نسبی  CMSسیستم مدیریت محتوا 
Potoshapcs6  مسلط  viso نسبی  

ICDL مسلط توانایی انجام کار با سامانه پذیرش و ثبت تغییرات شرکت  مسلط  
      مسلط  LIST DISKنرم افزار بیمه 

  آشنایی  با زبان هاي خارجی
  میزان تسلط   نوع زبان

  متوسط  ترجمه  –انگلیسی 
  سوابق کاري

  سابقه  نام شرکت/سازمان
 سال2 شایان برق 

 سال5 بینا صنعت ریلی

 سال  2 الوندکهکشان رایانه 

  



 

 

  

  اطالعات فــــردي
  >زن 1جنسیت: مرد    نام پدر: حسن        فائقه فراهانینام ونام خانوادگی: 

  اطالعات  تحصیـــلی
  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع  تحصیلی

  حسابداري   حسابداري     کارشناسی 
   مهارت ها

   تسلط نوع مهارت   تسلط  نوع مهارت 
ICDL  روزنامه و کل دفاتر تهیه  مسلط   درجه یک و دو   مسلط  
 مسلط داري خزانه  مسلط قیاس افزار نرم با آشنایی

 مسلط دستمزد و حقوق مسلط سپیدار افزار نرم با آشنایی

 مسلط حسابداري اسناد ثبت مسلط سیستم رایین افزار نرم با آشنایی

اجتماعی تامین و مالیاتی امور سازمان امور با آشنایی مسلط رافع افزار نرم با آشنایی
     

 مسلط

  آشنایی  با زبان هاي خارجی
  میزان تسلط   نوع زبان

  متوسط  ترجمه  –انگلیسی 
    

  سوابق کاري
  سابقه  نام شرکت/سازمان

 سال  2 رویین ساز اراك 

  سال2  فناوران اراك 
  سال 3  کهکشان رایانه الوند



 

  

  
  

  اطالعات فــــردي

  1زن  >جنسیت: مرد   رضا محمدسید نام پدر:    سید سجاد سجاديخانوادگی:نام ونام 
  وضعیت  نظام وظیفه: کارت پایان خدمت 

  اطالعات  تحصیـــلی
  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع  تحصیلی

 افزار نرم مهندسی کامپیوتر  ارشد کارشناسی

  گواهی نامه ها  
  سال اخذ  مدرك مربوطه  ساعت   نوع  مهارت 

ICDL 32  1391  فنی و حرفه اي  
NETWORK+ 30  1393  انستیتو ایزایران  

CCNA 60  1396  انستیتو ایزایران  
 1394  فنی و حرفه اي 72  تعمیرات الکترونیک

Windows server 2008 35  1396  انستیتو ایزایران 

Active directory configuring 35  1396  انستیتو ایزایران 

Network infrastructure configuring 35  1396  انستیتو ایزایران 

  آشنایی  با زبان هاي خارجی
  میزان تسلط   نوع زبان

  متوسط  ترجمه  –انگلیسی 
  سوابق کاري

  سابقه  نام شرکت/سازمان  
  یک سال  سازمان تعاون روستایی
  سال  دو  سازمان جهاد کشاورزي



 

  

  اطالعات فــــردي
  1زن>جنسیت: مرد     نصرت الهنام پدر:   مهدي غالمیخانوادگی:نام ونام 

  اطالعات  تحصیـــلی روزمــه کاري
  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع  تحصیلی
  مدیریت بازرگانی  کارشناسی 

   معماري داخلی  کارشناسی

  گواهی نامه ها  
  سال اخذ  مدرك مربوطه  ساعت   نوع  مهارت 

 Bicsi 1397 30 کابل کشی ساختار یافته 

  Bicsi  1397  16  فیبر نوري
  سوابق کاري

  سابقه  سمت
  سال  7  شرکت قفل هاي هوشمند آي کی (مدیر عامل )

    
    

  توضیحات : 
  



 

 

   

  اطالعات فــــردي

  1زن >جنسیت: مرد    نام پدر: حسن  نام ونام خانوادگی: امید جعفري

  اطالعات  تحصیـــلی

  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع  تحصیلی

  سخت افزار   مهندسی تکنولوژي سیستمهاي سخت افزاري   کارشناسی

   مهارت ها

  تسلط  نوع مهارت   تسلط  نوع مهارت 

 مسلط تعمیرات پرینتر و ماشین هاي اداري  مسلط  پسیو بندي شبکه 

 مسلط ITتعمیرات بردهاي   مسلط  نصب دوربین مدار بسته

     مسلط  اسمبل کردن قطعات کامپیوتري

  آشنایی  با زبان هاي خارجی

  میزان تسلط   نوع زبان

  متوسط   انگلیسی 

  سوابق کاري

  سابقه  نام شرکت/سازمان  

 سال  6 شرکت کهکشان رایانه الوند



 

  

  اطالعات فــــردي
  1زن>جنسیت: مرد     سید محمد علینام پدر:    علی نوظهوریاننام ونام خانوادگی:

  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع  تحصیلی
 افزار نرم مهندسی کامپیوتر    کارشناسی

  گواهی نامه ها  
  سال اخذ  مدرك مربوطه  ساعت   نوع  مهارت 

ICDL  1391 اي حرفه و فنی 132 یک و دو 

NETWORK+ 50 1395 اي حرفه و فنی  
 1394 اي حرفه و فنی  html-css 60برنامه نویسی 

 1396 اي حرفه و فنی  C# 90برنامه نویس 

  مهارت ها
  سطح  نام مهارت   سطح  نام مهارت 

  متوسط  فتوشاپ  مسلط  98ویندوز سرور 
  مسلط  اتوکد  متوسط UPSتعمیرات 

        
  آشنایی  با زبان هاي خارجی

  میزان تسلط   نوع زبان
  متوسط  ترجمه  –انگلیسی 

  سوابق کاري
  سابقه  سمت

  پنج سال  سازمان فنی حرفه اي 
  پنج سال  هنرستان غیر انتفاعی کمال  و بزرگمهر 

  یازده سال  آموزشگاه فنی حرفه اي عصر مهارت 
  توضیحات : 

  



 

  

  اطالعات فــــردي
  1زن>جنسیت: مرد     نام خانوادگی : ملتمسی   محسن نام:

  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع  تحصیلی
 قدرت برق  کارشناسی  

  گواهی نامه ها  
 شرح گواهی نامه ردیف شرح گواهی نامه  ردیف

1 CCNA 7 CDCP 

2 F101 مبتنی بر طراحی سیستم پسیو شبکه مطابق با استانداردBICSI 8 CDCS 

3 F102 مبتنی بر فیبر نوري مطابق با استانداردBICSI وTIA 9 پسیو شبکه از شرکت لیونی آلمان 

4 F103  کابل ضد حریق لیونی آلمان 10  مبتنی استاندارد سازي و مستندسازي پروژه پسیو شبکه 

5 DATA CENTER PHYSICAL LAYER DESIGN 11 PLC از جهاد دانشگاهی  
6  Wincc از آموزشگاه چمران     

  مهارت ها
  نام مهارت  ردیف  نام مهارت  ردیف

  )DX1800,DX5000تسلط کامل به آنالیز دستگاه تست فلوك (  3  آشنایی با اکثر محصوالت و برندهاي پسیو شبکه  1
  آشنایی و طراحی پروژه هاي مبتنی بر فیبر نوري  2

)FTTX,FTTO,FTTB,FTTD(  
  طراحی الکتریکال ساختمان  4

  سوابق کاري

  پروژه  سمت   پروژه    سمت 
  رزالبسازمان فضایی   طراحی شبکه پسیو و اتاق سرور  کیسون  کارشناس فنی الکتریال

  پروژه چارسو  مدیر پروژه شبکه پسیو و اکتیو و طراحی دیتاسنتر  کیسون  سرپرست کارگاه

  کارآفرینان  طراحی و مشاوره شبکه پسیو  پسیو شبکه پاژ  سرپرست کارگاه

  فرودگاه اسالم  طراحی و مشاوره شبکه پسیو  پسیو شبکه پاژ  مدیر پروژه سیستم

  ژرف اندیشان تابناك  طراحی و مجري سیستم شبکه پسیو شبکه و برق   بت پارس  طراحی و مشاوره شبکه پسیو

کارخانه سن   طراحی و مشاوره شبکه پسیو

  ایچ

  شهرداري کرج   طراحی دیتا سنتر 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ü  402واحد -4طبقه  -63پالك -گلستان پنجم شرقی -میدان هروي  :دفتر تهران                                                                 
 02126751955شماره تماس:

ü  خیابان شریعتی ، حدفاصل میدان فرمانداري و راه آهن ، نبش کوچه نجیمی ، مجتمع کهکشان رایانه الوند           دفتر اراك :
 08632234770-1شماره تماس :


