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 مجتبی اسماعیلی بوراچالو

 01111911190:  1 تلفن تماس

 01122222121:  2 تلفن تماس

 mojtaba.esmaele1@gmail.com ایمیل :

 1367: متولد 

 ارومیهساکن : 

 2244151521کد ملی : 

  وضعیت نظام وظیفه : کارت پایان خدمت
 

 سوابق تحصیلی
 پیام نور ارومیهه دانشگا – کامپیوتر سخت افزار فوق دیپلم

 

 1212الی   1291از سال 

 ر انتفاعی آفاق غیدانشگاه  – کامپیوتر نرم افزار کارشناسی

 
 

  1214الی  1212از سال 

 سوابق حرفه ای
 - شرکت اروم ترکان رایانه )ترکانت( – ADSLنی کارشناس فنی و پشتیبا

  ارومیه
 رکت به صورت تلفنی فعالیت به عنوان شیفت شب برای مشترکین اینترنت ش

   Remoteو 

 

 11اواسط بهمن الی  11از اول فروردین 

کارشناس نصب ، راه اندازی و عیب یابی سرویس های وایرلس و شبکه های 

 ارومیه – شرکت اروم ترکان رایانه )ترکانت( – داخلی شرکت ها و اداره جات

 بررسی و تحلیل پروژه کاری مربوط به شبکه 

  میکروتیک ،نصب و راه اندازی ( سرویس های وایرلس Ubnt ) 

 نصب و راه اندازی انواع سرویس های میکروتیک 

 شرکت در پروژه بزرگ انتقال سرویس اینترنت به صورت وایرلس به بند 

  شرکت در پروژه بزرگ ارائه اینترنت تمام غرفه داران نمایشگاه های بین

 المللی واقع در پارک جنگلی و ...

 

 11اواسط بهمن الی  11از اول فروردین 

  14مهر  12از  کارشناس مسئول انفورماتیک یکی از موسسات غیرانتفاعی معتبر 
 

 مهارتها
 مهارتهای مربوطه به شبکه

   گذراندن دورهNetwork+  در تبریز 

  گذراندن دورهMCITP   در تبریز 

  گذراندن دورهCCNA  در ارومیه مجتمع فنی تهران سیسکو 

 میکروتیک گذراندن دوره های MTCNA , MTCWE , MTCUME  در تبریز 

 تخصصی بک آپ گیری گذراندن دوره نرم افزار veeam backup & replication   

  گذراندن دوره نرم افزار تخصصی مانیتورینگ و گزارش گیریveeam one 
 

 ا زبانهای خارجیآشنایی ب



 آشنایی با زبان استانبولی در حد خوب 

 آشنایی با زبان انگلیسی در حد متوسط 

 

 سایر مهارتها

 سرویس های مربوط به میکروتیک عی تحلیل ، نصب و راه اندازی انواتوانای 

  تواناییtroubleshooting  شبکه های داخلی 

  ا تجهیزات میکروتیککیلومتر ب 20توانایی برقراری لینک وایرلس تا مسافت 

  ( توانایی کار با نرم افزار مانیتورینگPRTG  ) 

 و مجازی سازی  توانایی کار با سرورهای مجازیESXI 

 توانایی اعمال فیلترینگ در داخل شبکه 

  توانایی راه اندازیsyslog server 

  نصب و راه اندازی و پشتیبانی نرم افزار های اکانتینگIbsng  یوزرمن میکروتیک ، سیب ، 

 
 

 
  

 

 

 مدارک 
 

  (1201512299کد شناسایی :  ستعالماز فنی حرفه ای )قابل ا 2009مدرک نصب و پیکربندی ویندوز سرور 

 )مدرک تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری از فنی حرفه ای )قابل استعالم 

 

  مدرک رایانه کارTCP/IP   قابل استعالم(از فنی حرفه ای( 

 

  مدرکMTCNA   وMTCUME  )بین المللی میکروتیک ) قابل استعالم 

 


