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 مشخصات فردی:

 :شاهرخ حمیدی مقدم  نام و نام خانوادگی 

 :اطالعات تماس  

 :09125577538 تلفن همراه 

 :پست الکترونیک sh.hamidi.mo@gmail.com 

 :مرکز گسترش فناوری اطالعات 65تهران خیابان بهشتی بین اندیشه و سهروردی پالک  آدرس 

 تحصیالت:

  ( دانش پذیر دوره عالیDBA تحول دیجیتال دانشگاه تهران ) 

  فوق لیسانس فناوری اطالعات از دانشگاهBOX HILL ملبورن استرالیا 

 دانشگاه جندی شاپور اهواز لیسانس مهندسی صنایع غذایی 

 ت ها و توانایی ها:مهار

  بر اساس استانداردهای مرکز داده طراحی، پیاده سازی زیرساخت های فناوری اطالعات های مدیر پروژه

 نسل سوم و نسل چهارم

 مدیر پروژه های طراحی مراکز داده پشتیبان و بحران 

  مشاور فناوری اطالعات در راستای پیاده سازیIT as a Service   

 تجربیات مهم:

 مدیر مرکز داده ملی بازرگانی کشور ـ وزارت صنعت و معدن و تجارت  .1

 طراحی، پیاده سازی، پشتیبانی مرکز داده مرکز توسعه تجارت الکترونیکیمدیر پروژه  .2

( پروژه (Business Planمستندات کسب و کار   ،، مستندات فنیتهیه مستندات راهبردی مدیر  .3

گسترش فناوری  مرکز –ان ( سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات دیتاسنتر یکپارچه ابری کشور ) ابرایر

 )مگفا( اطالعات

مدیر فنی پروژه طراحی، راه اندازی وپشتیبانی مرکز داده نسل چهارم سازمان بنادر و کشتیرانی بندر  .4

 شهید رجایی
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 تدوین مستندات مدیر پروژه   .5

 مرکز داده مرکز آمارایرانمدیر پروژه طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی مرکز داده  .6

 مشاور و مدیر فنی پروژه طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی مرکز داده سازمان فرابورس اوراق بهادار ایران .7

 مدیر فنی پروژه طراحی و راه اندازی مرکز داده کارت ملی هوشمند سازمان ثبت احوال .8

 سوابق کاری و مشاوره ای:

 رکز گسترش فناوری اطالعات )مگفا(م 

 شرکت محاسب ارقام خاورمیانه 

 شرکت فناوری ارتباطات مبینا 

 شرکت فناوری متیران 

 شرکت ثامن ارتباط 

 شرکت عصر شبکه 

 

International Certificates: 

 CCNA (Cisco-Certified Network Associate) 

 CCNA Security  

 CCNP Route & Switch 

 CCIE Route & Switch (Written) 

 

Courses: 

 CCNP Routing and switching 

 CCIE Routing and switching 

 CCNA Service Provider 

 CCNP Service Provider 

 CCNA Voice 

 CCNA Security 

 CCNP security 

 CCNA Data Centre 

 CCNP Data Centre 



 CCIE Data Centre 


