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     رضا نظیفی

 

 09121858157تلفن تماس: 

 gmail.com48Rnazifi@ایمیل : 
 

 سوابق حرفه ای

 

 مجری طرح و صاحب امتیاز طرح تقویت مهارت نوشتاری و ارتباطی با نام 

 13681سالم ء شما کجائین ؟"  هب شماره ثبت  "                                                               
در سطح مدارس ابتدایی   با تایید  و نظارت معاونت ابتدایی آموزش 

 با همکاری شرکت پست و پرورش استان تهران 

 الی    ادامه دارد    1394شروع اجرا از بهمن ماه 

 مشاور توسعه کسب و کار نوین مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسالمی ایران  -

 2017و مجری پروژه مسابقه اتحادیه جهانی پست 

 مشاور   ارشد مالی کارخانه نگین کفش آریا  -

  ادامه دارد      1395فروردین « شروع فعالیت 

  E4Uشرکت  -

  فرانسه در ایران     E4Uنماینده شرکت  -

  1395الی شهریور    1394 آذرماهشروع فعالیت : 

 شاور شرکت های دانش بنیان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( م -

  ادامه دارد     1395خرداد شروع فعالیت : 

 سازمان زندان ها و اقدامات امور تربیتی و تامینی کشور

 طراحی ، نطارت و مشاوره پروژه دیتاسنتر سازمان  -

 ادامه دارد                            1392شهریور  شروع فعالیت: 

 ) وابسته به گروه  مبین ( شرکت ارتباطات ضحی کیش  

 دیتاسنتر زیرساخت مجری  -

 رک فعال  16اجرا ی زیرساخت دیتاسنتر با بیش از   -

 1393مهر الی                                       1393 خرداد شروع فعالیت: 

 شرکت هلدینگ نفتاسپهر کیش 

     ICTمشاور مدیرعامل و ناظر طرح های حوزه  -

 طراحی و اجرای شبکه برق ، مخابرات و دیتا 
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 دستگاه رک فعال  8طراحی دیتاسنتر شرکت با 

 1393اسفند         الی                               1392تیر  :شروع فعالیت

 شرکت گسترش انفورماتیک ایران 

 مدیر شبکه و ارتباطات شرکت گسترش انفورماتیک ایران  -

 1392الی تیر                                         1391مهر شروع فعالیت: 

 تامین اجتماعی

 رک فعال  هشتاد و سه سازمان تامین اجتماعی با بیش از  مدیر پروژه دیتا سنتر  -

 راهبری سیستم ها دفتر مشاور مدیر  -

 مشاور مدیر عامل شرکت خدمات ماشینی تامین -

 1392اسفند                                                1390آذر شروع فعالیت: 

 ریاست جمهوریستاد بهینه سازی مصرف سوخت  _وزارت آموزش و پرورش   
 دبیر فناوری اطالعات دبیرخانه جهاد انرژی  و مدیر پروژه پورتال همیار انرژی   -

 1391 اردیبهشت                                                   1390خرداد  شروع فعالیت: 

 گروه صنعتی ایران خودرو 
 شرکت کارت ایران خودرو   IS/ITمدیر  -

 مدیر پروژه زیرساخت های ارائه خدمات به مشتریان  -

 ایران خودرو   RFIDمدیر پروژه  -

 مدیر پروژه نگهداری ، توسعه و پشتیبانی ایران خودرو  -

 مدیر شبکه و ارتباطات شرکت کارت ایران خودرو  -

 رک فعال  8اجرای دیتاسنتر شرکت کارت ایران خودرو با بیش از  -

و پشتیبانی و نگهداری شبکه ارتباطات ، مخابرات و برق کارخانجات ایران خودرمدیر پروژه  -

 1390رماه آذ                   الی                                  1387مرداد  شروع فعالیت:

 ریاست جمهوری 

 رئیس کمیته نصب و راه اندازی سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت 
 1389اسفند               الی                      1386آذرماه  شروع فعالیت :

 شرکت طرح و توسعه مبنا 

بانک ملت در اصفهان با  Disaster Recovery Data Centerطراحی زیرساخت 

 رک فعال  160بیش از 

  1386سال 

 سازمان حفاظت اطالعات ناجا 

 طراحی شبکه امن برای انتقال اطالعات 

  1385سال 

 )هلدینگ شرکت های مترو کشور ( شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور 
 مشاور مدیرعامل و مدیر انفورماتیک  -

  1386الی            خرداد                               1385آذر شروع فعالیت : 

           

 



 پارس جنوبی (  16و  15شرکت سپانیر )مجری فاز   

  ICTطراحی و نظارت  پروژه های  -

 مشاور مدیر عامل    -

 1385الی          آذر              1384اردیبهشت شروع فعالیت :                  

 مبین  وری اطالعات و ارتباطات امطالعات و تحقیقات فن مرکز          

 مدیر شبکه و سخت افزار             -

 مدیر پروژه طراحی شبکه سراسری  -

  1385الی بهمن                1383تیر شروع فعالیت :              

 شرکت وسیع مجری مکانیزاسیون امور مشترکین مخابرات          

 مدیر امور شبکه و کامپیوتر -

  1374الی خرداد                1373آذر  شروع فعالیت :               -

  پارس جنوبی ( 16و  15شرکت سپانیر )مجری فاز  –قرارگاه خاتم االنبیا             

  ICTطراحی و نظارت  پروژه های          

 مشاور مدیر عامل           
 1385الی          آذر              1384اردیبهشت شروع فعالیت :                  

 دانشگاه امام حسین )ع(   ISCTمرکز مطالعات           
 مدیر شبکه و سخت افزار             

 مدیر پروژه طراحی شبکه سراسری سپاه           

  1385الی بهمن                1383تیر :  شروع فعالیت             

 ستاد فرماندهی سپاه پاسداران

 سال خدمت با مسئولیت های زیر : 20بازنشسته جانبازی پس از 

 مدیر دایره شبکه و برنامه ریزی  -

 مدیر دایره مستقل برنامه ریزی  -

 میلیون اطالعات در 13کل کشور ) ثبت بیش از مدیر پروژه ثبت سوابق بسیجیان  -

 سه ماه و پردازش اطالعات و استخراج اطالعات درست و اخذ تشویق از فرماندهی

 کل قوا ؛ مقام معظم رهبری 

 معاونت نیروی انسانی تی اهای اطالعمدیر دایره رایانه و بانک  -

 اجرای پروژه های شبکه در ستاد فرماندهی و رده های تابعه  -

 مدیرپروژه نصب و راه اندازی اتوماسیون اداری در ستاد فرماندهی سپاه  -

 

 

 مهارتهای کلیدی 



 طراحی و مشاوره حوزه کسب و کارهای نوین برای سازمان ها -

  ت پروژه های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطاو مدیریت نظارت  مشاوره ، طراحی ، -

  و داده کاوی  نظارت و مدیریت پروژه های دیتاسنترمشاوره ، طراحی ،  -

 نظارت و مدیریت پروژ های سیستم های پرداخت الکترونیکی مشاوره ، طراحی ،  -

  CRM ,SCRM، نظارت و مدیریت پروژه های مرکز تماس مشاوره ، طراحی ،  -

و پروژه های  طراحی ، مشاوره ، نظارت و مدیریت پروژه های باشگاه مشتریان  -

 ( Customer Clob  & Loyalty)وفاداری مشتریان 

 نظارت و مدیریت پروژه های امنیت اطالعات و ارتباطات مشاوره ، طراحی ،  -

 نظارت و مدیریت پروژه های زیرساخت برق و تاسیسات برودتیمشاوره ، راحی ، ط -

 خورشیدی  های یانرژ حوزه در کار و کسب مشاوره  -

همکار و همچنین برقراری توانایی برقراری ارتباط با تیم ها و واحد های سازمانی و  -

تعامل ارتباطی با ذینفعان و  بخش های سازمانی و آشنایی با اصول و فنون مذاکره و 

 قوانین و فرآیند های اداری و سازمانی

یادگیری  توانایی نوشتن مقاله ، پروپزال و نامه های اداری ، ایده پردازی و خالقیت و -

  مسائل و واکاوی   تحلیل،  سریع

  انتها تا آغاز از را پروژه توانایی مدیریت یک  -

  آموزش و زبان های خارجیمقاله ها ،  ،تحصیالت

 تحصیالت 

 دانشگاه شیراز  -  کارشناسی کامپیوتر

 آموزش مدیریت صنعتی  – MBAکارشناسی ارشد 

 فرانسه  UPMFدانشگاه   اخذ پذیرش

 زبان های خارجی 

 مکالمه و درک مطلب در حد قابل قبول  و خوب  - زبان فرانسه 

 درک مطلب در حد قابل قبول و خوب    - زبان انگلیسی  

 ومصاحبه هامقاله ها برخی 

  تهدیدات شبکه و ناپایداری ؛ راهکارهای مقابله 

 برای مواقع بحران   طراحی شبکه های خوداتکاء 

  سازمانینقش مدیران میانی در عدم موفقیت پروژه های ساختار 

  در سازمان های دولتی مدیریت دانش نقش 

  13681ی با شماره ثبت شده در اداره مالکیت معنوی وزارت ارشاد اسالم "سالم شما کجائین ؟ "اثر تالیفی با نام 

وزارت  ثبت شده در اداره مالکیت معنوی "نامه های جنگ ، گنجینه های فراموش نشدنی  "اثر تالیفی با نام 

 ارشاد 

 ثبت شده در اداره مالکیت معنوی وزارت ارشاد "نامه های شرمنده  "تالیفی با نام  اثر

 جام جم آنالین و   IRANDAILYمصاحبه مطبوعاتی روزنامه ایران ، روزنامه جوان و 

 مصاحبه زنده تلوزیونی برنامه صبح بخیر ایران در دو نوبت 

 



 نوجوان شبکه دوم سیما گروه کودک و "نامه های دعوت  "تهیه کنندگی برنامه 

 

 شده برخی از دوره های تخصصی گذرانده 

   دوره تخصصی مدیریت حرفه ای پروژهPMBOK  

 دوره تخصصی نرم افزارPrimavera P6   ) نرم افزار تخصصی مدیریت و کنترل پروژه ( 

  دورهEMBA    

  دکتر مسعودحیدری (دوره اصول و فنون مذاکره ( 

  دوره مدیریت امنیت اطالعات و ارتباطاتInformation Security Management System (ISMS) -  

  دولت الکترونیك و ارتقاء نظام اداری کشور 

  طراحی و اجراContact Center  

  و مدیریت ریسك کنترل پروژه 

 Switching Technologies and IP Telephony Innovations 
   امنیت شبکه 

  مدیریت استراتژیكIT ) انیستیتو ایز ایران ( 

  دورهCCNA  

  المللی طابق با استانداردهای بینم  -اصول طراحی و کابل کشی ساخت یافته کابلهای مسی و فیبر نوری

BICSI   و تستر فلوک 

  دوره مهندسی شبکهMCSE دوره طراحی و مدیریت شبکه های شرکت  - مایکروسافت 
 


