
 امیر رجبی

 شبکه و امنیتحوزه 

     مدرس: درباره

در حوزه علوم کامپیوتر ، نرم افزار و شبکه و کسب تجارب ارزشمند  علمی و عملی سال سابقه 12پس از گذشت حدود 
در حوزه هاي مخابراتی ، زیرساختی و امنیتی و همچنین مطالعات روزمره که بخش اجتناب ناپذیر این حوزه تخصصی 

 مدلهشتاز و میباشد، ضمن احترام به تمامی اساتید پیشگام در این حوزه،  در کنار شما هستیم تا به مدد مجموعه پی
در رشد و ارتقاء سطح فنی عالقه مندان این حوزه و همچنین ارتقاء کیفی صنف شبکه و امنیت ،  سهیم سماتک 

 باشیم.

من افتخار این را دارم که با  دوستان جدید در این حوزه آشنا خواهم شد و در یک فضاي کامال تخصصی و مهرانگیز 
 تجاربمان را به اشتراك خواهیم گذاشت.

  :آن اخذ سال و ايحرفه و تحصیلی مدارك

 87 -نرم افزار کامپیوتر –کاردانی  •
 90-  کارشناسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوتر •
 96 - معماري سازمانی –کارشناسی ارشد مهندسی فن آوري اطالعات و ارتباطات  •

  :تدریس سوابق
 

 سازمان اتکا –وزارت دفاع و پشتیبانی   - )MTCNA(میکروتیک دوره ساعت 300 تدریس •
 شوراي هماهنگی)-سازمان اتکا-(سماتک + NETWORKساعت دوره  1500تدریس  •
 CCNA-CCNPدوره هاي -ساعت به صورت خصوصی   600تدریس   •
 + SECURITY   تدریس دوره •

  :اجرایی سوابق •
 

 LAN,WAN  هاي شبکه از  پشتیبانی و توسعه طراحی، تجربه سال 7 •
 کاربر صدها از بیش با )سفیر شرکت ، صنعت بیهمتا شرکت( اتکا سازمان اطالعات فناوري واحد و سنتر دیتا مدیریت •

 WAN شبکه سطح در
شرکت  و  دفاع وزارت سطح در شبکه و مخابراتی ، ،پیجینگنوري فیبر و صنعتی ساختی زیر پروژه 100 بیش اجراي •

 صنایع پتروشیمیملی 
 شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی-پترو پاالیش کنگان -اتکا سازمان در سنتر دیتا 5 تجهیز و اندازي راه  •
 وزارت دفاع و پاالیشگاه کنگان مانیتورینگ اتاق و بسته مدار دوربین 380 پروژه •
شوراي هماهنگی  -ارشاد وزارت – آي سی آي – اتکا سازمان( سازمانی هاي مقیاس با ویپ پروژه یکصد بیش اجراي •

 تبلیغات اسالمی
 کنگان پاالیشگاه تلکام ملی پروژه مدیریت •
 ریاست دایره شبکه و  امنیت شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی •

https://www.nipc.ir/
https://www.nipc.ir/

