
لیکو نیما 
دلوتم ۱۳۷۵

هب طوبرم  یاه  ثحب رد  یریگدای  دنور  همادا  هب  دنم  هقالع
DevOps

یراک قباوس 
Co-Founder

تهج دص  ات  رفص  زا  اهرورس  لماک  یزادنا  هار
تساه سا و  یپ  یو  شورف 

رورس  نیمث 
نارهت ناریا ،

نونک ات  ریت ۱۳۹۶ 

SysAdmin
زا هدافتسا  اب  کیت  رورس  یراد  هگن گیفناک و 

CentOS

 ( روکنک یاه  یمقر کی میت   ) کیت
نارهت ناریا ،

نونک ات  نیدرورف ۱۳۹۶ 

Full-Stack Developer
نیالنآ یاه  سالک تیریدم  دورو و  شخب  یحارط 

tikschool.com/class سردآ هب 
کیت پا  مان  تبث شخب  دنا  کب  یحارط 

دصرد زور ۱۰۰  تمسق ۱۰۰  تنارف  کب و  یحارط 
(WebView  ) کیت پا  یبرع 

 ( روکنک یاه  یمقر کی میت   ) کیت
نارهت ناریا ،

دادرخ ۱۳۹۶ ات  رذآ ۱۳۹۵ 

IT Manager
اه و لیاف یراذگ  کارتشا هب  متسیس  یزادنا  هار

Active زا هدافتسا  اب  ناربراک  تیریدم 
رورس ۲۰۱۲ زودنیو  رد   Directory

وکسیس  IP یاه نفلت یزادنا  هار

بط  نوتلآ 
نارهت ناریا ،

نیدرورف ۱۳۹۶ ات  ریت ۱۳۹۴ 

Full-Stack Developer
زا هدافتسا  اب  تکرش  تیاس  بو تیدپآ  یحارط و 

سرپدرو الموج و 

بط  نوتلآ 
نارهت ناریا ،

دادرخ ۱۳۹۴ ات  رذآ ۱۳۹۳ 

یلیصحت قباوس 
رتویپماک مولع  ریبکریما  یتعنص  هاگشناد 

( کینکت یلپ )
نونک ات  رهم ۱۳۹۳ 

یضایر
ناتسریبد ییامنهار و 

یلح ۱  همالع 
( ناشوهزیت )

دادرخ ۱۳۹۳ ات  رهم ۱۳۸۶ 

اه تراهم
     Virtualization
     Proxmox
     HTML
     PHP









https://atbox.io/vakil


     phpMyAdmin
     Photoshop
     WHMCS
     WHM
     Cpanel
     DevOps
     Nginx
     Linux KVM
     Ubuntu
     Centos web panel
     Jenkins
     Wordpress
     Apache HTTP Server
     Git
     VoIP
     CSS
     Ansible
     Xen
     CentOS
     Cisco Routers
     Java Script
     AJAX
     jQuery















































یعامتجا یاه  هکبش


https://www.linkedin.com/in/aminvakil

سامت تاعالطا 
نارهت ناریا ، لحم 

تنوکس
aminvakil.com تیاسبو

info@aminvakil.com لیمیا
لیابوم 09122955499

نیدرورف ۱۳۹۷ یناسرزورب ۲۹  نیرخآ 

https://www.linkedin.com/in/aminvakil
http://aminvakil.com
mailto:info@aminvakil.com
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