
یحارط لیلحت و  اب  ییانشآ   : متسیس لیلحت  هیزجت و 

SSADM-RUP یژولورتم ساسا  رب  متسیس 

تیاس بو  یزاس  هدایپ  یحارط و  رد  لماک  طلست 

ASP .net زا هدافتسا  اب  کیمانیاد  کیتاتسا و  یاه 

Classic

SQL Server یاه سیباتید  هعسوت  رد  لماک  طلست 

تفاسورکیام

یاه شرازگ  تخاس  یحارط و  رد  لماک  طلست 

Crystal reports رد ایوپ  یا  هفرح 

رد لماک  طلست  متسیس  رازفا  تخس  ینابیتشپ 

تنیالکرازفا و تخس  زا  ینابیتشپ  اقترا و  یرادهگن ، 

hp یاه رورس  فلتخم  یاه  لسن 

داژن یناحور  اضریلع 

- IT تاعالطا یروانف  ریدم 

۱۳۶۱/۱۲/۷ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

یکشزپریغ تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

info@rouhaninezhad.ir 

(+۹۸)۹۱۶۳۰۳۵۷۷۴ 

۰۶۱۵۲۳۲۵۰۰۵ 

www.Rouhaninezhad.ir 
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سامت تاعالطا 

اه تراهم 

رازفا و مرن  هعسوت  رازفا ( مرن  یسدنهم  هنیمز  رد  لقتسم  یا و  هفرح  تروصب  لاس  زا 6  شیب 

عیانص هزوح  تاعالطا  یروانف  دحاو  رد  تسا  لاس   15 زا شیبو  هتشاد  تیلاعف   ( بو تاحفص 

یسدنهم فلتخم  یاه  هزوح  رد  .ما  هتشاد  تیلاعف  یتیریدم  ات  یسانشراک  هدر  زا  یمیشورتپ ، 

یددعتم یاه  هژورپ  طبترم ،  یاه  هعومجم  یمیشورتپ و  عیانص  رد  تخاس ،  ریز  هکبش و 

یرتویپماک یاه  هکبش  رازفا و  مرن  یسدنهم  هزوحرد  ما  یهاگشناد  تالیصحت.ما  هداد  ماجنا 

Microsoft، Cisco ،Mikrotik، طبترم یللملا  نیب  کرادم  هکبش ، یسدنهم  هنیمز  رد  تسا و 

.ما هدومن  بسک  ار  ...و  VMWare

یتلود هنومن  یداهلا  هسردم : / هسسوم

رتشوش ناتسزوخ ،

۱۸.۷۳ لدعم : 

رازفا مرن   : شیارگ

یتلود زاوها  نارمچ  دیهش  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

زاوها ناتسزوخ ،

۱۷.۷۷ لدعم : 

رازفا مرن   : شیارگ

یدربراک یملع  ناتسزوخ  قرب  بآ و  تعنص  هاگشناد : / هسسوم

زاوها ناتسزوخ ،

۱۷.۵۶ لدعم : 

یرتویپماک یاه  هکبش   : شیارگ

یعافتناریغ طخرب  یلاع  شزومآ  هسسوم  هاگشناد : / هسسوم

زاوها ناتسزوخ ،

۱۸.۲۵ لدعم : 

لاجر یمیشورتپ  عمتجم 

رهشهام ردنب  ناتسزوخ ،

لاسراپ متسیس  نارگ  هعسوت  تکرش 

رتشوش ناتسزوخ ،

کیزیف یضایر و  ملپید 

رتویپماک یسدنهم  ینادراک 

رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

رتویپماک یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

IT سر

دادرخ ۱۳۸۷ زا  یراکمه  زاغآ 

لماع ریدم 

دادرخ ۱۳۹۳ نیدرورف ۱۳۸۵  -

هموزر هصالخ 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

mailto:info@rouhaninezhad.ir
http://www.rouhaninezhad.ir/


یرادهگن و رد  لماک  طلست   : لماع متسیس  تیریدم 

تفاسورکیام رورس  یاه   OS اقترا

یزادنا هار  رد  لماک  طلست   : هکبش گنیروتینام 

یاه رازفا  مرن  رد  هکبش  گنیروتینام  یاه  هناماس 

...و  Solarwinds-PRTG

هار رد  لماک  طلست  اه  هکبش  عاونا  یزادنا  هار 

Domain - Workgroup یاه هکبش  عاونا  یزادنا 

هار رد  طلست   Datacenter هعسوت ینابیتشپ و 

رب ینتبم  اه  رورس  قاتا  ینابیتشپ  هعسوت و  یزادنا ، 

: DC & Aditional DC server- فلتخم یاه  رورس 

ISA Server-NAS Servers-File servers-

Database Servers-Antivirus Servers-WSUS

Server-DHCP & DHCP Failover Servers , ...

رد لماک  طلست  تاطابترا  عاونا  ینابیتشپ  هعسوت و 

Fiber optic- یاه هکبش  عاونا  هعسوت  ینابیتشپ و 

...و  Wireless-MPLS

هتسبرادم یاه  نیبرود  عاونا  یزادنا  هار  بصن و 

ینابیتشپ هعسوت و  ارجا ،  یحارط ،  رد  لماک  طلست 

اه درادناتسا  رد  یریوصت  تراظن  یاه  هژورپ  عاونا 

زا هدافتسا  اب  یرادا  یتعنص و  یاه  سایقم  و 

یاه Axis و دنرب   IP Base گولانآ و یاه  نیبرود 

یرازفا مرن  یاه  مرف  تلپ  نیرت  یا  هفرح  یور   ...

Milestone ریظن ایند 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

یسیلگنا

rouhaninezhad

rouhaninezhad









یعامتجا هکبش 

نابز









نایار ناوآ  سراپ  تکرش   : هسسوم

نایناریا کیتامروفنا  عمتجم   : هسسوم

نایناریا کیتامروفنا  عمتجم   : هسسوم

نایناریا کیتامروفنا  عمتجم   : هسسوم

نایناریا کیتامروفنا  عمتجم   : هسسوم

نایناریا کیتامروفنا  عمتجم   : هسسوم

نایناریا کیتامروفنا  عمتجم   : هسسوم

نایار ناوآ  سراپ  تکرش   : هسسوم

نژیو تن  رتسگ -  ریدغ  کینورتکلا  عیانص   : هسسوم

نژیو تن  رتسگ -  ریدغ  کینورتکلا  عیانص   : هسسوم

نژیو تن  رتسگ -  ریدغ  کینورتکلا  عیانص   : هسسوم

نژیو تن  رتسگ -  ریدغ  کینورتکلا  عیانص   : هسسوم

نژیو تن  رتسگ -  ریدغ  کینورتکلا  عیانص   : هسسوم

ISMS

۱۳۹۱

MCITP-Windows 7 configuration

۱۳۹۳

MCITP-Configuring Windows Server Active Directory

۱۳۹۳

MCITP-Configuring Windows Server Network Infrastructure

۱۳۹۴

MCITP-Configuring Windows Server Application Infrastructure

۱۳۹۴

MCITP-Windows Server Enterprise administrator

۱۳۹۴

MCITP-Microdoft Certified IT Professional

۱۳۹۴

SCADA - یتعنص لرتنک  یاه  متسیس  تینما 

۱۳۹۴

CCNA-Cisco Certified Network Associate

۱۳۹۵

CCNP Switch

۱۳۹۶

CCNP Route

۱۳۹۶

Configuring and Management hp Servers and Storages

۱۳۹۶

VCP DATACENTER

نیدرورف ۱۳۹۷

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

https://instagram.com/rouhaninezhad
https://linkedin.com/in/rouhaninezhad


هرمن 19.25 اب  هیدییات  یرتویپماک -  یاه  هکبش  یسدنهم  دشرا  سانشراک  ینایاپ  رانیمس  ناونع 

رسارس رد  هدش  هضرع  تراک ( میس  لیابوم و  شورف  یاه  هاگشورف  صتخم  سیباتید  تیریدم  رازفا  مرن 

( ییوداج یاه  متسیس  هعومجم  زا  یرازفا  مرن  جیکپ  تروصب  روشک 

یگنهرف روما  دحاو   - شرورپ شزومآ و  هرادا   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

روشک رسارس  رد  هدش  هضرع  یگنهرف ( تالوصحم  هیارک  زکارم  صتخم  سیباتید  تیریدم  رازفا  مرن 

( ییوداج یاه  متسیس  هعومجم  زا  یرازفا  مرن  جیکپ  تروصب 

مرن جیکپ  تروصب  روشک  رسارس  رد  هدش  هضرع  اهنومزآ ( هزیناکم  یرازگرب  تالاوس و  کناب  رازفا  مرن 

( ییوداج یاه  متسیس  هعومجم  زا  یرازفا 

دنله  MTDB تکرش  : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

تامدخ تکرش و  یفرعم  کیتاتسا  تیاس  بو 

www.mtdbco.com طبترم :  کنیل 

اسراپ متسیس  نارگ  هعسوت  تکرش   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

اه و رازفا  مرن  یزاسلاعف  دک  تفایرد  شورف و  ناکما  تالوصحم ،  تکرش و  یفرعم  کیمانیاد  تیاس  بو 

...

www.psdco.ir طبترم :  کنیل 

لغاشم نایامرفراک و  نایوجراک ،  کناب  نیالنآ ،  تروصب  هموزر  داجیا  کیمانیاد  تیاس  بو 

ناتاپا نایوپ  نمیا  تکرش   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

تهج نارامیب  یصاصتخا  لباتراک  یربراک و  لناپ  داجیا  تیلباق  اب  راک  بط  زکرم  کیمانیاد  تیاس  بو 

تانیاعم راک و  بط  تاشیامزآ  جیاتن  نیالنآ  هدهاشم 

یلماعت الماک  تروصب Interactive و  هدش  دیلوت   MSP رد هژورپ  تیریدم  یشزومآ  هرود 

دنمشوه یاه  رهش  رد   (IOT) ایشا تنرتنیا  شقن 

۱۳۹۶

تراک میس  لیابوم و  شورف  هزیناکم  متسیس  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  یحارط و 

۱۳۸۶

ملیف هیارک  پولک و  وئدیو  تیریدم  هزیناکم  متسیس  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  یحارط و 

۱۳۸۴

نومزآ یرازگرب  هزیناکم  متسیس  رازفا  مرن  یزاس  هدایپ  یحارط و 

۱۳۸۵

دنله  MTDB تکرش تیاس  بو  یزاس  هدایپ  یحارط و 

۱۳۸۶

اسراپ متسیس  نارگ  هعسوت  تکرش  تیاس  بو  یزاس  هدایپ  یحارط و 

۱۳۸۵

هموزر کناب  نیالنآ و  یبایراک  عماج  تیاس  بو  یزاس  هدایپ  یحارط و 

۱۳۸۷

ناتاپا نایوپ  نمیا  تکرش  تیاس  بو  تیاس  بو  یزاس  هدایپ  یحارط و 

۱۳۸۸

یسیون همانرب  تراچولف و  متیروگلا ،  شزومآ  یکینورتکلا  باتک  فیلات 

۱۳۸۶

Microsoft Project شزومآ لماک  عجرم 

۱۳۸۵

تاقیقحت

اه هژورپ 

http://www.mtdbco.com/
http://www.psdco.ir/


لاجر یمیشورتپ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

LAN-WAN-Campus داعبا اب  یاه  هکبش  رد  یرون  ربیف  تخاس  ریز  هعسوت  ددعتم  یاه  هژورپ  یارجا 

لاجر یمیشورتپ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

هژیو هقطنم  نیب  رتمولیک  میقتسم 13  تفاسم  هب  کیتورکیم  سلریاو  کنیل  یرارقرب  هژورپ  یارجا 

طابترا نیا   Backup کنیل رهشهام و  رهش  یداصتقا و 

لاجر یمیشورتپ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

Promise دنرب  NAS جیروتسا زا  یرادرب  هرهب 

لاجر یمیشورتپ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

یزاجم تخاس  ریز  یا  هفرح  یاه   Backup Plan هیهت تهج   Veeam Backup & Replication یزادنا هار 

لاجر یمیشورتپ  تیاس 

لاجر یمیشورتپ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

vmware تالوصحم زا  یریگ  هرهب  اب  لاجر  یمیشورتپ  تیاس  رورس  قاتا  یزاس  یزاجم 

لاجر یمیشورتپ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

Milestone رازفا مرن  زا  هدافتسا  اب  تروصب Server-SAN Storage و  ارجا 

جارس یمیشورتپ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

Milestone رازفا مرن  زا  هدافتسا  اب  تروصب Server-SAN Storage و  ارجا 

رمیلپ نیهب  یمیشورتپ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

Enterprise عون  Hikvision NVR زا هدافتسا  اب  ارجا 

نامز ماما  ماتیا  هیریخ  هسسوم   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

Enterprise عون  Hikvision NVR زا هدافتسا  اب  ارجا 

رهشهام رتنس  یتیس  هژورپ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

اوهاد تازیهجت  زا  هدافتسا  اب  ارجا 

نماث یرادا  نامتخاس   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

اوهاد تازیهجت  زا  هدافتسا  اب  ارجا 

لاجر یمیشورتپ  ینوکسم  لزانم   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

اوهاد تازیهجت  زا  هدافتسا  اب  ارجا 

یرون ربیف  هژورپ  یارجا 

۱۳۸۸

Wireless یاه هژورپ  یارجا 

۱۳۹۰

NAS Storage اقترا یزادنا Config، و  هار 

۱۳۹۲

Veeam Backup & Replication یزادنا هار 

۱۳۹۵

رورس قاتا  یزاس  یزاجم  هژورپ  یارجا 

۱۳۹۵

IP یاه نیبرود  رب  ینتبم  یریوصت  تراظن  متسیس  هژورپ  یارجا 

۱۳۸۹

IP یاه نیبرود  رب  ینتبم  یریوصت  تراظن  متسیس  هژورپ  یارجا 

۱۳۹۹

IP یاه نیبرود  رب  ینتبم  یریوصت  تراظن  متسیس  هژورپ  یارجا 

۱۳۹۹

IP یاه نیبرود  رب  ینتبم  یریوصت  تراظن  متسیس  هژورپ  یارجا 

۱۳۹۶

گولانآ هتسب  رادم  یاه  نیبرود  رب  ینتبم  یریوصت  تراظن  متسیس  هژورپ  یارجا 

۱۳۹۸

گولانآ هتسب  رادم  یاه  نیبرود  رب  ینتبم  یریوصت  تراظن  متسیس  هژورپ 

۱۳۹۶

گولانآ هتسب  رادم  یاه  نیبرود  رب  ینتبم  یریوصت  تراظن  متسیس  هژورپ  یارجا 

۱۳۹۵



vmware VRealize و Veeam One زا هدافتسا  اب  رتنساتید  یزاجم  تخاسریز  گنیروتینام  هژورپ  یارجا 

فیرظ گنیدله  نارمع  تنواعم   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

اوهاد تازیهجت  زا  هدافتسا  اب  ارجا 

لاجر یمیشورتپ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

اب  PADS4 رازفا مرن  یزاس  هدایپ   IP/WEB TV - DIGITAL SIGNAGE ای هژورپ  یزاس  هدایپ  یحارط و 

یمیشورتپ تیاس  هطقن  رد 10  درادناتسا  کسویک  یور TV و  یزاس  یزاس  هدایپ  لانیجروا -  سنسیال 

لاجر یمیشورتپ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

اه و مارگاید  هیلک  یدعب  هس  یدعب و  ود  میسرت   EDRAW - رازفا مرن  رد  هکبش  لماک  یزاس  دنتسم 

تادنتسم هدنورپ  داجیا   - تاییزج نیرتشیب  تیفیک و  نیرتالاب  اب  یمیشورتپ  تیاس  هکبش  تادنتسم 

اه سیاوید  اه و  تروپ  کت  کت  هکبش و  تحت  یاه  سیاوید  هیلک  تهج 

لاجر یمیشورتپ   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

PRTG رازفا مرن  رد  هکبش  گنیروتینام  لماک  یزاس  هدایپ 

روصم فیرظ  گنیدله   : هدننک تساوخرد  امرفراک / 

امد و سیاپ  تهج   BUTLAN دنرب چیرگ  ایسآ   ADVANCED یا و هفرح  تازیهجت  یزاس  هدایپ  گیفناک و 

رد یصاصتخا  یاه  جیگ  ندوزفا  اب   SNMP و GSM طسوت اه  هداد  نیالنآ  شیامن   - اه رتنساتید  تبوطر 

PRTG طیحم

رتنساتید یزاجم  تخاسریز  گنیروتینام 

۱۴۰۰

یمیشورتپ دجسم  یریوصت  تراظن  هژورپ 

۱۴۰۰

DIGITAL SIGNAGE - IP /WEB TV هژورپ لماک  یارجا  تیریدم و 

ریت ۱۴۰۱

EDRAW رد هکبش  لماک  یزاس  دنتسم  هژورپ  یارجا 

نیدرورف ۱۴۰۱

هکبش گنیروتینام  لماک  یزاس  هدایپ 

دادرم ۱۴۰۰

رتنساتید یطیحم  طیارش  شیاپ  هژورپ  یارجا 

نیدرورف ۱۳۹۹

لاجر یمیشورتپ  عمتجم  هعسوت  حرط  هژورپ  ماجنا  نسح  یهاوگ  تفایرد 

۱۳۹۰

وکسیس چیوس  هرود  تسخن  هبتر  بسک   CCNP Switch هرود رترب  زومآ  ملع 

۱۳۹۵

لاجر یمیشورتپ  هثداح  هدنامرف   IT هزوح رد  ینابیتشپ  شخب  سیئر   ICS داتس  IT هزوح سیئر 

۱۳۹۶

تاراختفا




