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 بسمه تعالی

 
 متاهل       
 تلفن همراه:

90109391190 
90399430000 

 پست الکترونیکی:
Mehdi.khavarinia@gmail.com 
Mehdi.khavarinia@yahoo.com 

 
   
 
 

مهدی خاوری 
 نیا

 

 سوابق آموزشی

                    Network+ & CCNA:          مدارک

 کارشناسی: 

 دانشکده علمی کاربردی صنایع و پژوهش ایران دانشجو                   

 فناوری اطالعات و ارتباطاتفوق دیپلم : 

 14.99معدل:      1303-1309دانشکده علمی کاربردی صنایع و پژوهش ایران 

 دیپلم : نقشه کشی صنعتی

 14.91معدل:                    هنرستان کار و دانش شهید مطهری                  

 

 سوابق کاری

 شرکت هاستینگ پارس دیتا

 تاکنون                   1304-99-91شروع به کار 

 شرح وظایق: پشتیبانی میزبانی وب و دامنه

 دانشگاه صنعتی شریف  

 تا کنون                    1303-99-19شروع به کار 

پشتیبانی سایت انستیتو آب و انرژی ، پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار سازمان شرح وظایف :   

 کاتالوگ و بروشور سازمان... ، پشتیبانی شبکه ی داخلی سازمان ، طراحی

 شرکت تلکا

 1303-90-39اتمام همکاری                  1301-99-19شروع کار                 
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 شرح وظایف :

وشبکه داخلی  IPپشتیبانی سخت افزار و نرم افزار و سرورهای سازمان ، پشتیبانی تلفن های 

 Help Deskسازمان ، پشتیبانی تمام خطوط تلفن سازمان و 

 

 

 شرکت آیتک

 1301-90-39اتمام همکاری                    1301-94-19شروع کار

 شرح وظایف:

 پشتیبانی شبکه داخلی سازمان ، پشتیبانی نرم افزار و ناظر پروژه  

 

 پروژه ها:

، شبکه داخلی هادیان شهر ، شبکه  1ساختمان شماره  1شبکه داخلی شهرداری منطقه  

داخلی و دوربین مدار بسته ساختمان عروجیان جدید بهشت زهرا ، شبکه داخلی و دیتا سنتر 

 ساختمان اداری یک بهشت زهرا

 تی شریفتلفن های سانترال ، شبکه و دوربین های جشنواره بازی ها دانشکده کامپیوتر صنع

 شرکت دوبرال

 1301-93-39اتمام همکاری:               1309-90-11شروع همکاری 

 شرح وظایف: بخش فنی ، گارانتی و پشتیبانی لب تاپ ، پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار

 

 مهارت ها

  L,PHP,MySQ Apacheلینوکسی  پلتفرم سرویس های  مدیریتو  یب یابیع

 sMSSQL Server,IIS,ASP.Net,Mail serverویندوزی  پلتفرم سرویس های  مدیریتو  یب یابیع

ر دپیاده سازی پسیو و اکتیو شبکه های کامپیوتری ، آشنایی با سخت افزار و نرم افزار کاربردی 

، شناخت نرم افزار سیستم عامل های رایانه ،  Laptop  و  PCشبکه ، اسمبل و عیب یابی 

 ،یادگیری اسکریبت نویسی  iosاندروید و 

 اطالعات فنی

 سیستم عامل:  

Win7 , Win8 , Win Xp , Win 98 , Win Server … 
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 نرم افزار:

Adobe Photoshop & Premiere , Microsoft Office , Vmware 

 سیستم های مدیریت سایت:

Joomla , wordpress 

 


