سید محمد علی اسالمی هستم متولد  ۱۳۶۲در شهر قم  ،متاهل و دارای  ۲فرزند
سEEال  ۱۳۶۸در  ۶سEEالEEگی بEEا عEEلوم کEEامEEپیوتEEری تEEوسEEط پEEدرم کEEه از مEEهندسEEین صEEنعت مEEخابEEرات کEEشور بEEودنEEد آشEEنا شEEدم و
استفاده از  Dos , NC , Windows 2.0را از ایشان آموختم.
سEEال  ۱۳۷۴بEEطور حEEرفEEه ای بEEرنEEامEEه نEEویEEسی را بEEا  Pascal , FoxPro , C , DelphiآغEEاز نEEموده و جEEزو اولEEین اسEEتفاده
کEنندگEان ایEنترنEت در ایEران هسEتم کEه آن را بEرای اولEین بEار تEوسEط ایEنترنEت مEخابEرات مEوسEوم بEه شEارع تجEربEه کEرده اسEت و
به شخصه تکامل و پیشرفت اینترنت را از ابتدا به چشم دیده ام.
سEال  2002مEیالدی جهEت ادامEه تEحصیل در هEمین رشEته و رشEته زبEان بEه فEرانEسه عEزیEمت نEموده و آنEجا در مEدرسEه هEای
 Intech informationو  Alliance Françaiseبه تحصیل پرداختم.
سEEال  ۱۳۸۳بEEطور جEEدی طEEراحEEی سEEایEEت را شEEروع و تEEا بEEه امEEروز هEEمواره بEEرپEEایEEه آخEEریEEن و پیشEEرفEEته تEEریEEن مEEتدهEEا و بEEشکل
حرفه ای این تخصص را دنبال می کنم.
مEEدت یEEکسال در سEEال  ۱۳۸۳و در زمEEان وزارت آقEEای مEEهندس بEEیطرف در دولEEت آقEEای سEEید محEEمد خEEاتEEمی ،مEEدیEEر  ITطEEرح
ک EEدپس EEتی  ۱۰رق EEمی ک EEشور ،ه EEمان پ EEالکه EEای آب EEی رن EEگ ک EEه در ک EEنار درب م EEنازل و م EEغازهه EEا ن EEصب ش EEده اس EEت ،در وزارت
نیرو بودم.
پEس از آن نEیز در حEدود یEکسال در بEخش  ITشEرکEت شهEرسEالEم تهEران وابسEته بEه شهEرداری تهEران بEه فEعالEیت پEرداخEته و
بEEیش از  ۲۰۰مEEامEEوریEEت کEEاری در  ۲۱مEEنطقه تهEEران را کEEه شEEامEEل ارائEEه خEEدمEEات پشEEتیبانEEی فEEنی بEEه تEEمامEEی درمEEانEEگاههEEای
شهرداری بود را به انجام رساندم که همین موضوع باعث کسب تجربیات فراوانی برای من شد.
س EEال  2011ب EEا س EEاخ EEت اول EEین ن EEرم اف EEزار ب EEهینه س EEازی س EEای EEت ب EEا ن EEام  ERank Boosterدر ف EEضای وب ،ت EEای EEیدی EEه ه EEای
متعددی را از سوی سایت های معتبر خارجی کسب نمودم.
مدارک بین املللی کسب شده:
)- Apple Certified System Administrator (ACSA
)- Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security
)- Certified Ethical Hacker (CEH
)- Certified Internet Web Professional (CIW
)- Microsoft Certified Professional (MCP
)- Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE

)- Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA
)- Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS

