
  رضا علیخانی

 مهندسی شبکه و امنیت در فناوري اطالعاتحوزه 

 

     مدرس: درباره

 

سال تجربه عملیاتی با نقش هایی همچون مدیر فناوري اطالعات، مشاور در حوزه هاي گوناگون شبکه و امنیت فناوري  16با بیش از 
اطالعات، تجربیات گرانسنگی در طراحی و پیاده سازي زیر ساخت اطالعات، کارشناس ارشد شبکه و زیر ساخت و ارزیاب امنیت فناوري 

هاي مبتنی بر شبکه هاي رایانه ایی و امنیت مرتبط با آن در سطوح مختلف و با حساسیت هاي دسترس پذیري باال، کماکان به دنبال 
 حرکت در لبه تکنولوژي هستم.

 

  :آن اخذ سال و ايحرفه و تحصیلی مدارك

 

 Microsoft Community Contributor (MCC) – 2012 
This award is based on my activity to answer technical questions regarding to Microsoft technologies. Very limited IT 
professionals have this award. I am the first person in Iran that had this award in 2012. 

 Cisco Specialist:  Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine (300-715 SISE) 

 MCSA: Windows Server 2003 

 Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) 

 MCTS: Implementing and Configuring ISA Server 2006 

 MCTS - ISA Server 2006 

 Microsoft Certified Professional (MCP) 

 CompTIA Security+ 

 Linux LPIC-1 

 

  :تدریس سوابق
 

  یخصوص و دولتی هاي سازمان در مایکروسافتی گوناگون هاي تکنولوژي با طساعت تدریس در خصوص مباحث مرتب 1500بیش از 



  ساعت تدریس در خصوص مباحث و تکنلوژي هاي مرتبط با شرکت سیسکو 800بیش از 

 
  :اجرایی سوابق

 
  شرکت داده ورزي سداد –کارشناس ارشد در شبکه مرکز داده بانک ملی 

  کارشناس ارشد در شبکهWAN  شرکت داده ورزي سداد –سراسري بانک ملی 

  مشاور امنیت فناوري اطالعات در سازمان صدا و سیما و فعالیت در تیم پیاده سازي زیر ساختIPTV  به عنوان مشاور در خصوص
 امن سازي زیر ساخت هاي مایکروسافتی موجود

 طراحی و پیاده سازي انواع تکنولوژي هاي مرتبط با دو شرکت مایکروسافت و سیسکو در پارك فناوري پردیس 

 (توانیر) مدیر گروه تست نفوذ به زیر ساخت هاي مایکروسافتی شرکت توزیع و تولید برق تهران 

  فناوري اطالعات در دیوان محاسبات کل کشورمشاور امنیت 

 نیروي زمینی ارتشکزي طراحی و پیاده سازي انواع تکنولوژي هاي مرتبط با دو شرکت مایکروسافت و سیسکو در ستاد مر 

 

 

 


