سید سامان موسوی
کارشناس ارشد فروشVIPromise

متولد ۱۳۶۹/۱۰/۲۰:
وضعیت تأهل :مجرد
وضعیت سربازی :معاف
mousavi@vipromise.com

سوابق تحصیلی

(+98)9127121878

کارشناسیIT

vipromise.com

گرایش  :گرایش شبکه های کامپیوتری

مهارت ها
Identifying infrastructure

موسسه/دانشگاه  :طبرسی  -علمی کاربردی
80%

of computer networks
Work with Concentrator

100%

transaction terminals
Web & IT businees

سوابق کاری
سرپرست واحد فنی
شرکت:مبنت )مشاوران برگزیده نوتدبیر(
فروردین  - ۱۳۹۶اسفند ۱۳۹۶

60%

process & social

وظایف و دستاوردها :
■ پشتیبانی و نگهداری داده شرکت های مشتری مبنا( مشاوران برگزیده نرم افزار ) ،امور  ، itپیشبرد برنامه
سرکشی به پروژه ها ،تشکیل تیم مستند سازی های آموزشی و گردآوری اطالعات مشتریان  ،تشکیل کارگروه

Communication

فنی  ،ساماندهی فیزیکی و تجهیزات واحد فنی و بروز رسانی آنها  ،ارائه اه کار های فنی متناسب با مشکالت

Linux skills

60%

Firewalling

60%

Virtual Environment

100%

موجود در پروژه ها و ...
■

کارشناس مرکز داده و پشتیبانی شبکه
شرکت:شرکت فناوری اطالعات ناواکو
دی  - ۱۳۹۲اسفند ۱۳۹۵
وظایف و دستاوردها :

Network
Security servers

60%

& Microsoft Servers

80%

Services
routing & switching

معدل ۱۸ :

■ راه اندازی و مدیریت سرورهایی نظیر WSUS,TMG,Active directory ,…..
■ راه اندازی میل سرور داخلی )(Exchange
■ عضو تیم راه اندازی و پشتیبانی سرورهای مجازی و مرکز کنترل ماشین های مجازی
■ عضو گروه راه اندازی مرکز داده از نقطه ابتدا تا آماده سازی بسترهای الزم برای الزامات شاپرک
■ عضو تیم اصالح و جداسازی شبکه داخلی از psp

40%

■ ادمین  VPN Server ,و احراز هویت به وسیله توکن

Servicing Hp server

100%

IOS Programming

40%

Digital marketing & SEO

40%

دوره ها و گواهینامه ها
ICDL
موسسه:بنیاد ملی

network +

زبان
انگلیسی
مهارت خواندن
مهارت نوشتن
مهارت گوش دادن
مهارت صحبت
کردن

شبکه اجتماعی
vipromise1
vipromise-group-71b581190
vi.promise
saman-mousavi-36768062

موسسه:سایبرتک

mcitp microsoft
موسسه:سایبرتک

CCNA R & S
موسسه:سایبرتک

Micrososft Security Pack
موسسه:سایبرتک

VMware vSphere 5.5
موسسه:کاریارارقام

LPIC 1
موسسه:کندو

Servicing HP ProLiant
موسسه:کندو

Virtual SAN
موسسه:کاریارارقام

Upgrade VMware vSphere v5.5 to v6
موسسه:کاریارارقام

Web & IT Business Proces
موسسه:الیتک

IOS Programing Elementary
موسسه:الیتک

SEO
موسسه:الیتک

پروژه ها
عنوان پروژه  :بازطراحی شبکه
کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت مهندسی پرلیت
تاریخ ۱۳۹۳ :
توضیحات  :عضو تیم اصالح وتغییر ساختار کلی شبکه از زیرساخت تا راه اندازی نرم افزاری راه اندازی و
پشتیبانی سرورهایactive directory 2012 , TMG,Kerio control

عنوان پروژه  :پروژه های بانکی
کارفرما  /درخواست کننده  :بانک مسکن
تاریخ ۱۳۹۴ :
توضیحات  :کارشناس شبکه در پروژه پرداخت الکترونیک عوارض ) (ETCدر عوارضی های تهران  -قم و تهران
پردیس و اهواز بندر امام کارشناس پروژه دستگاه های متمرکز کننده بانکی  Intellinacنصب و راه اندازیدستگاه ها در مراکز استان  ،برقراری ارتباط با سوییچ های پرداخت  ،هماهنگ سازی دستگاه های پرداخت
الکترونیک  Lan POS , GPRS POS ,ATM , ....راه اندازی و رفع اشکال از سیستم مانیتورینگ متمرکز
کننده های بانکی( سیستم ) IntelliViewسرپرست فنی گروه راه اندازی مرکز پاسخگویی مشتریان پرداخت
الکترونیک بانک مسکن واقع در شرکت ناواکو با استفاده از  CRMو سفارشی سازی برنامه براساس
دستورالعمل های شاپرک

عنوان پروژه  :طراحی  ،راه اندازی و پشتیبانی شبکه
کارفرما  /درخواست کننده  :شرکت تبلیغاتی ایرانیان رسانه هنر
تاریخ ۱۳۹۵ :
توضیحات  :اصالح وتغییر ساختار کلی شبکه از زیرساخت تا راه اندازی نرم افزاری راه اندازی یستر مجازی
سازی راه اندازی و پشتیبانی سرورهای active directory 2012 ,Backup, FTP,DVR,Kerio
،controlدوربین مدار بسته و...

عنوان پروژه  :پشتیبانی شبکه و دیتابیس
کارفرما  /درخواست کننده  :برگ سبز آترین
تاریخ ۱۳۹۷ :
توضیحات  :پشتیبانی کاربران ،نگهداری بک اپ و دیتابیس  ،ارتباط دفاتر مرکز استان با دفتر مرکزی و انبار و
...

عنوان پروژه  :بازطراحی  ،راه اندازی و نگهداری
کارفرما  /درخواست کننده  :موسسه فرهنگی هنری صبا
تاریخ ۱۳۹۷ :
توضیحات  :اصالح وتغییر ساختار کلی شبکه از زیرساخت تا راه اندازی نرم افزاری ،پشتبانی کاربران  ،مسئول
فنی جشنواره فجر  97راه اندازی و پشتیبانی سرورهای FTP,Kerio control، active directory 2016

