امیر سلیمی ثابت
AdminNetwork
ایمیل amirsalimisabet@gmail.com:
وضعیت تأهل  :متاهل
وضعیت سربازی  :انجام شده

موبایل 09372593170 :
شهر  :تهران
متولد 1359/6/28 :
وب سایت /http://amirsalimisabet.ir :

درباره من
HELPDESK- AdminNetworkبا بیش از  10سال سابقه کار و فعالیت در حوزه شبکه – و زیرساخت شبکه -تلفن سانترال -دوربین
مداربسته

سوابق تحصیلی
• کاردانی نرم افزار
مهندسی نرم افزار
موسسه/دانشگاه :دانشگاه آزاد رودهن

سوابق شغلی
• Admin Network-HelpDesk
Amid Al Kuwait Design &Fashion-UAE-OMAN
June2019-Agust2020
• Admin Network-HelpDesk
شرکت  :کاسپین نیرو پاک
مهر  - 1397خرداد 1398
• Admin Network-HelpDesk
شرکت  :تیام شبکه
اردیبهشت  – 1396شهریور1397
مهارت ها
☑ VMware
☑ Hp Server
☑ Network Management

اهبی
☑ مدیریت و ر ر
☑ SQL
☑ CCNA

☑ فن بیان و سخنوری
☑ WebDesign
☑ NasStroge

زبان
عنوان
Arabic
English
Urdu

مهارت خواندن

مهارت نوشت

مهارت صحبت کردن

مهارت گوش دادن
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★★★★★
★★★☆☆

★★★☆☆
★★★★☆
★★★☆☆

★★★☆☆
★★★★☆
★★★☆☆

★★★☆☆
★★★★☆
★★★☆☆

دوره ها و گواهینامه ها
• ccna routing and switching
موسسه  :عصر شبکه
تاریخ 2019 :
• Network+
موسسه  :عصر شبکه
تاریخ 2018 :
• CPND-COOPER
موسسه  :فربین
تاریخ 2017 :
• CPND-FIBER
موسسه  :فربین
تاریخ 2017 :
• KASPERSKY
موسسه  :رایان پزشک
تاریخ 2017 :
• WEB DESIGN
موسسه  :حوزه هنری
تاریخ 2000 :
پروژه ها
• TIAM NETWORKS
• طراحی و پیاده سازی اتاق سرور
• Pm Service & Pm Clean =Server-Switch-Ups
• پیاده سازی و آرایش رک سرور
• پیاده سازی و بروز رسانی نودهای شبکه
•
•
•
•

TEA DEBSH
راه اندازی و ارتباط  25نمایندگی در سراسر کشور
پیاده سازی نود های شبکه در کارخانه
راه اندازی  165دوربین مداربسته ip

تواناییها
مسلط به طراحی شبکه Network+
Active & Passive
نصب و راه ندازی نرم افزار های مجازی سازی vmware- V-Hyper – Vsphere
راه اندازی شبکه بصورتlan&wireless
پشتیبانی و راه اندازی میکروتیک
کار با سرور هایDc -Active directory
پشتیبانی و راه اندازی و سرویس ماشینهای اداری
نصب و پشتیبانی آنتی ویروس
راه اندازی و پشتیبانی مراکز تلفن داده سانترال
مسلط به مباحث شبکه  Troubleshootو عیب یابی

