
 

 

 

 معرفی

 

 -------کد ملی:   1367سال تولد:   : حداد پژومنام

  1386سابقه کار: از سال  رشته دانشگاهی: نرم افزار

 h.pajum@live.comایمیل:  -----------همراه: 

 http://www.aparat.com/pajumویدیو های آموزشی: 

 /https://www.linkedin.com/in/pajumشبکه اجتماعی کاری: 

 

 

 زمینه فعالیت

 

 زمینه اصلی فعالیت بنده است. ICTرا متشکل از بخشهای زیر بدانیم، مدیریت و مشاوره واحد  ICTاگر واحد 

 زیرساخت و شبکه -

o امنیت شبکه و ارتباطات 

o مرکز عملیات ( شبکه و امنیت شبکهNOC  وSOC) 

o  پشتیبانی فنی و مدیریت وظایفHelpDesk 

o مدیریت و راه اندازی ارتباطات تلفنی، رادیویی و اینترنتی 

 نرم افزار  -

o ولوژی ها و روش پیاده سازی(معماری نرم افزار )تکن 

o پیاده سازی اسکرام 

o مدیریت محصول 

o مدیریت تیم نرم افزار 

 دیجیتال مارکتینگ -

o  استراتژی سئو، مدیریت تیم سئو شامل بخشهای( سئوOn page  وOff page )و تکنیکال 

o  ،مدیریت اطالعات و آمار گیری، شناخت بازار(تحقیقات و توسعه بازار)روشهای تحقیق بازار اینترنتی 

o )تبلیغات اینترنتی )طراحی و پیاده سازی کمپینهای دیجیتال، رصد و پیگیری نتایج کمپین، آنالیز و تصحیح 

o )شبکه های اجتماعی )تدوین و پیاده سازی شخصیتهای شبکه ها اجتماعی، تدوین تقویم محتوا و رصد و آنالیز 

o  تراتژی تولید محتوای مبتنی بر سئو و هویت دیجیتال برند، مدیریت و برنامه ریزی تولید محتوا()تدوین استولید محتوا 

 

ت. کارراهه شغلی نوشته شده طبیعتا در تمامی بخشهای ذکر شده به میزان مورد نیاز جهت مشاوره و مدیریت افراد، دانش کسب شده اس

پیاده سازی آن،  برای کسب و کارها و از همه مهمتر،( Total solutionاطالعات )به جهت لزوم به ارائه راهکارهای جامع حوزه فناوری 

 جمع آوری گردیده است. 
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 ی تخصصیمهارت ها

 

- Network Administration 
o Cisco certificate collection 
o Microsoft certificate collection (ADDS , ADFS , SharePoint Enterprise solution , 

Exchange enterprise solution, Skype for business, Office 365 solution) 
o Firewall configuration (Sophos , Fortinet , Juniper, ASA) 
o Mikrotik certificate collection 

- Digital marketing 
o SEO tools (search console , semrush , MOZ , Alexa , Ahrefs, KW Planner) 
o CMS (WordPress , Joomla) 
o Ads (Google Ads , Facebook Ads , Iranian Platform , reportage) 
o Analyze tools (Google analytics, PowerBI) 
o Social (Social listeners, Content calendar)  
o Marker research / Public relationship 

- Software Management  
o DB (Design / Optimize) 
o TFS / Jira (Task / Repository / Version) 
o Scrum / Agile  

 

 تجارب کاری

 

Ronix و  سمت: مدیر دیجیتال مارکتینگICT 

 
 شرح مختصر:

 مدیریت و استراتژیست یک تیم حدود به هفتاد نفر با بخشهای زیر:

 نفر( 15تولید نرم افزار ) -

 نفر( 13سئو ) -

 نفر( 17تولید محتوای متنی به هشت زبان ) -

 نفر( 5تبلیغات اینترنتی )  -

 نفر( 5شبکه های اجتماعی ) -

 نفر( 5زیر ساخت شبکه و امنیت ) -

 نفر( 8توسعه بازار بین الملل ) -

 دستاوردهای این تیم، در طول دو سال فعالیت موارد زیادی بود که به اختصار به موارد زیر اشاره میگردد:

 (9ه سازی نرم افزاری وب سایت چند زبانه )زبانهای فعلی پیاد -

 امکان ورود اطالعات محصوالت و دسته بندی ها برای تیمهای مختلف متنی، تصویری و ویدیویی -

  SharePointپیاده سازی پنل ادمین مدیریت اطالعات وب سایت در بستر  -

 گوگل از صد هزار در سال به نوزده میلیون در سال   Impressionارتقاء  -

 ارتقاء تعداد کشورهای خریدار عمده محصول از پنج کشور به بیش از هشتاد کشور )صرفا از طریق دیجیتال مارکتینگ( -

  SharePointپیاده سازی نرم افزار مدیریت دیجیتال مارکتینگ و توسعه بازار در بستر  -

 رتباطی بین دفاتر و شعب و سرویس دهی متمرکز از دستا سنتر مرکزیایمن سازی تمامی بسترهای ا -

 محصول به نه زبان به منظور انتشار در وب سایت 1200تولید محتوای  -

 12/1400تا تاریخ:  01/99از تاریخ: 



 

 

 

OIEC سمت: مشاور و مدیر فارم شیرپوینت 

 
 شرح مختصر:

 2013حل مشکالت فارم  -

  ارائه راهکارهای امنیتی و بهبود فرایند شیرپیونت  -

 2016انتقال به فارم ارائه راهکارهای  -

 2016نصب و استقرار شیرپوینت  -

 12/99تا تاریخ:  01/99از تاریخ: 

 

ODCC سمت: مشاور فناوری اطالعات 

 
 شرح مختصر:

 4و الیه  3الیه  ، 2طراحی و پیاده سازی معماری شبکه و ایمن سازی الیه های  -

 مشاوره شیرپوینت و پیاده سازی نرم افزارها تحت بستر شیرپوینت -

 و دیگر سرویسها( mail server , SIP , Web server, sharepointایمن سازی سرویسهای شبکه ) -

 ADDSو سرویس  Forestحل مشکالت  -

 12/99تا تاریخ:  6/99از تاریخ: 

 

 مادر تخصصی تولید برق حرارتی

 وزارت نیرو
 شبکه و امنیت مدیرسمت: 

 
 شرح مختصر:

 لودگی به باج افزار )در سطح شبکه و سرورها(حل مشکل آ -

 4و الیه  3( الیه dot one x) 2ایمن سازی الیه های  معماری شبکه وطراحی و پیاده سازی  -

 و دیگر سرویسها( mail server , SIP , Web server, sharepointایمن سازی سرویسهای شبکه ) -

 یکپارچه سازی و ایمن سازی ارتباط بین دفاتر و شبکه های موجود در دفاتر -

 مشاوره شیرپوینت و پیاده سازی نرم افزارها تحت بستر شیرپوینت -

 12/98تا تاریخ:  1/97از تاریخ: 

 

 سمت: مشاور و مدیر فارم شیرپوینت دانشگاه علوم پژشکی ایران

 
 شرح مختصر:

  ADFSمبتنی بر سرویس  SSOراه اندازی  -

 )شیرپوینت، اتوماسیون اداری و...( ADFSبه سرویس  وب بیس نرم افزارهای الگین یکپارچه سازی  -



 

 

 Full HAبه صورت  2019پیاده سازی فارم شیرپوینت  -

 مشاوره و مدیریت تولید نرم افزار مبتنی بر شیرپوینت -

 نتایمن سازی شیرپوینت و انتشار تحت اینتر -

 06/99تا تاریخ:  10/97از تاریخ: 

 

 سمت: مشاور شیرپوینت آبفا استان تهران

 
 شرح مختصر:

 مشاوره و مدیریت تولید نرم افزار مبتنی بر شیرپوینت -

 2016حل مشکالت فارم شیرپوینت  -

 02/98تا تاریخ:  10/97از تاریخ: 

 

 سمت: مشاور شیرپوینت هتل بزرگ تهران

 

 
 :شرح مختصر

 2016مشاوره و مدیریت تولید نرم افزار مبتنی بر شیرپوینت  -

 PowerBIمبتنی بر  BIمشاوره و پیاده سازی  -

 sharepoint 2019به  sharepoint 2016مهاجرت فارم  -

 12/98 1/96از تاریخ: 

 

 ICTمدیر واحد سمت:  سفیر آبی آرام

 
 شرح مختصر:

 با بخشهای زیر:بیست و پنج نفره مدیریت و استراتژیست یک تیم 

 نفر( 3نرم افزار ) -

 نفر( 1سئو ) -

 نفر(1)تولید محتوای متنی  -

 نفر( 7زیر ساخت شبکه و امنیت ) -

 نفر( 12) (NOC) شبکه مرکز کنترل -

 دستاوردهای این تیم، در طول دو سال فعالیت موارد زیادی بود که به اختصار به موارد زیر اشاره میگردد:

 و تمامی سرویسهای وابسته Mitelرفع مشکالت سیستم تلفنی بر مستر  -

 مدیریت و تولید نرم افزار ارتباط با مشتری  -

 پیاده سازی و مدیریت گزارشات مرتبط با مشتریان و سرویسهای مورد نیاز -

 4و  3و  2باز طراحی و پیاده سازی معماری شبکه و ایمن سازی شبکه در الیه های  -

 ی به مشتریان )باالخص بانک آینده و ارتباط فردا(در تمامی بخشهای سرویس ده SLAافزایش درصد  -

 6/99تا تاریخ:  1/97از تاریخ: 



 

 

 
 

 
 

 شبکه و شیرپوینت سمت: مشاور نور سامان تجهیز

 
 :شرح مختصر

 ایمیل سرور، شیرپوینت و وب سرورایمن سازی شبکه و سرویسهای شبکه،  -

 PowerBIو  SSRSو هوش تجاری مبتنی بر  BIمشاوره و پیاده سازی  -

 2013و مهاجرت از  2016نصب و پیاده سازی شیرپوینت  -

 12/96تا تاریخ:  1/96از تاریخ: 

 

 

 تخصیص پارس 
 )شرکت انحصاری کنترل پروژه مصلی بزرگ تهران(

 سمت: مشاور و مدرس
 

 شرح مختصر:
- migrate  2012به  2008اکتیو دایرکتوری از 

 Exchange2013نصب و راه اندازی  -

 )به همراه مشاوره در پیاده سازی فرم و فرایند و مدیریت پروژه( EMPو  Sharepoint 2013نصب و راه اندازی  -

 یکپارچه در تمامی دفاتر forestبین دفاتر و ایجاد یک  tunnelپیاده سازی  -

 جهت انتشار سرویسها بر روی اینترنت روتر و فایروالایمن سازی  -

 12/96تا تاریخ:  9/95از تاریخ: 

 

 سمت: مدرس شیرپوینت آموزشگاه سماتک
 

 شرح مختصر:

 sharepoint 2013تدریس دوره  -

 12/96تا تاریخ:  9/95از تاریخ: 

 

 EPMمشاور شیرپوینت و سمت:  گروه صنعتی انتخاب

 
 شرح مختصر:

 2016مبتنی بر شیرپوینت  EMPپیاده سازی  -

 مشاوره در پیاده سازی نرم افزار مبتنی بر شیرپوینت -

 12/96تا تاریخ:  6/96از تاریخ: 



 

 

 هامون نایزه
پیمانکار تولیدات لوله آب و فاضالب برای سازمان آب و 

 فاضالب کشور
 سمت: مشاور شیرپوینت

 

 شرح مختصر:
 مشاوره پیاده سازی فرم و فرایند -

 BIمشاوره و پیاده سازی گزارشات  -

- Migrate  سرورSharepoint 

 تا تاریخ: هم اکنون 1/95از تاریخ: 

 

 گروه صنعتی کاوه
 تولیدات معدنی، پاالیشگاه، شیشه و بلور...

 سمت: مشاور شیرپوینت

 
 شرح مختصر:

 مشاوره پیاده سازی فرم و فرایند -

 BIمشاوره و پیاده سازی گزارشات  -

 فارم، پیاده سازی و نصبتدریس دوره های شیرپوینت، فرم و فرایند، مدیریت  -

 Sharepoint2013نصب و پیاده سازی  -

- Migrate  سرورSharepoint 

 2016شیرپوینت  Full HAو   Business continuity serverپلن پیاده سازی  -

 12/95تا تاریخ:  9/94از تاریخ: 

 

 رهیاب رایان فردا
شرکت وابسته به بانک آینده و نماینده انحصاری پیاده سازی 

 شیرپوینت در کلیه شعب
 ICTمدیر سمت: 

 

 شرح مختصر:
 با بخشهای زیر:سیزده نفره یک تیم  مدیریت

 نفر( 10نرم افزار ) -

 نفر( 1سئو ) -

 نفر(1)تولید محتوای متنی  -

 نفر( 1زیر ساخت شبکه و امنیت ) -

 سال فعالیت موارد زیادی بود که به اختصار به موارد زیر اشاره میگردد: یکدستاوردهای این تیم، در طول 

 رفع مشکالت فارم شیرپوینت بانک آینده -

 ساماندهی نیروها و بخشهای مختلف تولید نرم افزار -

 جهت آموزش و ورود به تیم برنامه نویسایجاد مکانیزم جذب نیرو متخصص و یا جذب افراد مستعد  -

 افزار برای بانک آینده حل مشکالت تولید نرم -

 مدیریت پروژه ایمن سازی شیرپوینت بانک آینده -

 12/96تا تاریخ:  3/95از تاریخ: 

 

 



 

 

 سمت: مدرس (RAFآموزشگاه رایان اندازشان فراز )
 

 شرح مختصر:

 و ... Mikrotikو MCTNAو  MCSA+ و Networkاعم از  ITمرتبط با  یدوره ها سیتدرساعت  1500

 12/95تا تاریخ:  6/94از تاریخ: 

 

 مشاور و کارشناسسمت:  مشاوران انرژی تهران
 

 شرح مختصر:
  Sharepointمدیریت و راه اندازی فارم  -

 یکپارچه در تمامی دفاتر forestبین دفاتر و ایجاد یک  tunnelپیاده سازی  -

- Migrate  2012به  2003اکتیودایرکتوری از 

 مربوطه Edgeانتشار بر روی اینترنت به همراه  – SFB2015و  Exchange 2013نصب و پیاده سازی  -

 و ... DFSمانیتورنیگ، بکاپ چند الیه،  ،ESXراه اندازی سرویسهایی نظیر -

 Exchangeایمن سازی انتشار سرویس  -

 Fortinetایمن سازی شبکه و تنظیمات   -

 هم اکنونتا تاریخ:  6/94از تاریخ: 

 

 سمت: مدیر آی تی رونیکس
 

 مختصر:شرح 
 نفر( 6مدیریت تیم فناوری اطالعات ) -

  Sharepointمدیریت و راه اندازی فارم  -

 یکپارچه در تمامی دفاتر forestبین دفاتر و ایجاد یک  tunnelپیاده سازی  -

- Migrate  2012به  2003اکتیودایرکتوری از 

 مربوطه Edgeراه انتشار بر روی اینترنت به هم – SFB2015و  Exchange 2013نصب و پیاده سازی  -

 و ... DFS، مانیتورنیگ، بکاپ چند الیه، ESXراه اندازی سرویسهایی نظیر -

 Exchangeایمن سازی انتشار سرویس  -

 Juniper , Ciscoایمن سازی شبکه و تنظیمات  -

 تا تاریخ: هم اکنون 6/91از تاریخ: 

 

 مرکز آموزش بازرگانی
 وابسته به وزارت صنعت و معدن و تجارت

 مدیر آی تی و مشاورسمت: 

 
 شرح مختصر:

 نفر( 2مدیریت تیم فناوری اطالعات ) -

  Sharepointمدیریت و راه اندازی فارم  -

 یکپارچه در تمامی دفاتر forestبین دفاتر و ایجاد یک  tunnelپیاده سازی  -

- Migrate  2012به  2003اکتیودایرکتوری از 



 

 

 و ... DFSالیه، راه اندازی سرویسهایی نظیر مانیتورنیگ، بکاپ چند  -

 12/93تا تاریخ:  1/91از تاریخ: 

 

 موسسه آموزشی هدایت میزان
موسسه آموزشی غیر انتفاعی از پیش دبستانی تا 

 نفر دانش آموز( 1500پیش دانشگاهی )حدود 

 سمت: مدیر آی تی

 

 شرح مختصر:
 رایانه( 45ساختمان، حدود  3مدیریت شبکه )شامل  -

 وبالگ متعلق به افراد موسسه( 1400سایت مجزا،  5مدیریت سایت موسسه ) شامل  -

 و پشتیبانی فنی web serverراه اندازی  -

 تدریس اکسل پیشرفته -

 6/89تا تاریخ:  6/86از تاریخ: 

 

  



 

 

 

 پروژه ها

 

 استان تهرانآب و فاضالب ( مدرس و مشاور پیاده سازی شیرپوینت در 1397) -1

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر( مدرس و مشاوره پیاده سازی شیرپوینت 1398) -2

 پتروشیمی شهید تندگویان( پیاده سازی شیرپوینت در 1398) -3

 SSOو پیاده سازی   (IUMSدانشگاه علوم پزشکی ایران )( مدرس و مشاوره پیاده سازی شیرپوینت در 1398) -4

 علوم سبز شرکتدر  migration( مشاوره 1398) -5

 سایپا سیتروئندر  migration( مشاوره 1398) -6

 (SPCoشرکت سازه پویش )( بهینه سازی و بهبود شیرپوینت 1397) -7

 (5)خط لوله شماره  نفت و گاز استان تهران migration( پیاده سازی 1397) -8

 با چهار هزار میل باکس دانشگاه ایالم  2016exchangeبه   2013exchangeسرور  migration( پیاده سازی 1396) -9

 قشم ینفت و انرژ عیصناتوسعه ( تدریس دوره شیرپوینت به صورت کامل 1396) -10

 رهیاب رایان فردادر شرکت  tenant-multiسازی شیرپوینت به صورت پیاده ( 1396) -11

ارتباطات  ( SRVVPNو  ESX ،DC  ،Exchange  ،Lync) شرکت توسعه شهرسازی ایرانیانطراحی و پیاده سازی شبکه ( 1393) -12

 بین دفتر تهران و شهرستان

 شرکت نوظهور )دستمال کاغذی نرمه(مشاوره و طراحی شبکه و راه اندازی ویپ ( 1392) -13

 مرکز آموزش بازرگانیمشاوره و ناظر راه اندازی پایگاه جامع آموزشی مبتنی بر وب ( 1392) -14

 Branch officeبا حدود به سیصد کاربر و چهار  نشرکت فوالد سیرجامشاوره و ایمن سازی اکتیو دایرکتوری ( 1391) -15

 کاربر بر روی اکتیو دایرکتوری 1500، با بیش از شرکت راهکار خالقدر  Additional DCراه اندازی ( 1392) -16

 شرکت ناجیان رایانه )مرکز شبانه روزی پاسخگویی تلفنی به سواالت رایانه ای( VoIPمشاوره، اجرا و پیاده سازی سرور ( 1392) -17

 VoIPایجاد گزارشات تخصصی 

به کارشناسان و کارمندان شرکت ناجیان رایانه )مرکز شبانه روزی پاسخگویی  ITآموزش کلیه مباحث مرتبط با شبکه و ( 1392) -18

 تلفنی به سواالت رایانه ای(

 .مهستانمشاوره و برنامه ریزی شبکه و ایمن سازی شرکت ( 1393) -19

 .هوین نایزهشرکت  2013ینت شیرپو migrationپیاده سازی ( 1391) -20

 .هایلندمشاوره نصب و راه اندازی شیرپوینت به شرکت (1390) -21

برای صندوق رفاه  Voipمستند سازی شبکه )اعم از قوانین امنیتی فایروال، شبکه و زیر شبکه و ...( ، راه اندازی ( 1390) -22

 .وزارت بهداشتدانشجویی 

 

 


