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  رزومه

 

 علی معینی 

 90101143100-90101119190تلفن تماس :

 moeincomputer@gmail.comایمیل : 

 فعالیت های حرفه ای:

  طراحی و اجرای کلیه شبکه های رایانه ای از جملهLAN ،Wireless ،Point to Point 

 پشتیبانی و مدیریت کلیه شبکه های رایانه ای 

  نصب و راه اندازی سیستم تلفنیVOIP 

 ( نصب و راه اندازی سیستم مدیریت ارتیاط با مشتریCRM) 

  راه اندازی انواع دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظتی و نظارتینصب و 

 )... نصب و راه اندازی سیستم های کمک آموزشی )دیتا پروژکتور ، ویژواالیزر و 

 نصب و راه اندازی سیستم های حضور و غیاب و نوبت دهی 

 ( نصب و راه اندازی سیستم های ردیابی و اعالم موقعیت خودروGPS Tracking) 

 نصب تلفن گویا 

  نصبUPS 

 نصب استابالیزر 

mailto:moeincomputer@gmail.com
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  گواهینامه ها :
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 مشخصات عمومی شرکت

 معين اصفهانرايانه شركت: شركت  ثبت شده نام

 نام اختصاری فارسی: معين رايانه 

 MCC (.Moein Computer Co)نام اختصاری التين: 

 نوع شركت: سهامی خاص

 نام مديرعامل: مهندس علی معينی 

  3131تأسيس:  سال

مشلارره  فرر،  نصلو ر تشلتيبانی سليالترهای رايانه  تتهيباه شلبسه  سلياترهای نووت ضوی ر غيور ر  يا          زمينه اصللی فعاييت:  

  سياترهای غفاظتی ر نظارتی  سياترهای منبع تغذيه )يو تی اس(  استاوياليبر

 ای اصفهانرايانهسازمان نظام صنفی  عيويت:

   معين كامپپيوتر 5اصفهان  خياوان مدرس قديم    سه رراه سرچشره  كوی سرچشره طبقه فوقانی كلينيک فرزانگان  راغد  آضرس ضفتر مركبی:

  www.moeincomputer.com ر  سايت:

 moeincomputer@gmail.com ايريل:  

 درباره شرکت

رايانه  يوازم جانبی ر تتهيباه شبسه تأسيس ر افبار افبار ر نرموا ودف فعاييت ضر زمينه سخت 3131شركت معين رايانه اصفهان ضر سال 

 اندازی گرضيد.راه

 وای كامپيوتری اضامه ضاض.ای ر شبسهسرريس ر نگهداری تتهيباه ر ضستگاوهای رايانه سپس فعاييت خوض را ضر زمينه انتام

افباری خدماه مفيدی را وه اشخاص  شركتها ر ارگانهای ضريتی افباری ر نرموای مختلف سختوا ياری خدارند تا كنون تواناته است ضر زمينه

 ر خصوصی ارائه نرايد. 

واند وبرگترين تتری مداری ووضه ر يذا اعتقاض ما ور اين است كه اعتراض سازی ر كاو رضايت مشتريان میسياستهای اين شركت ور اساس مش

صی وای تخصايم ر وا انتام مشاررهسرمايه يک شركت  واشد. ورای كاو اين مهم تاوحال وه ارزشهای مورضنظر مشتريان خوض توجه نروضه

 ايم.ه ر قيرت مناسو ورای رقاوت وا ضيگر فعاالن اين عرصه كوشيدهتيش از خريد  تحويل وه موقع خدماه ر محصوال

  رافتخار ضاريم اعالم نرائيم كه اين شركت اريين متری طرح امداض رايانه ضر سطح شهر اصفهان ووضه ر ضر اين زمينه نيب وا استفاضه از تتا

 . ايم رضايت مشتريان خوض را جلو نراييمتواناته ITسايه خوض ضر علوم  31
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 واحدهای شرکت
 
 

 واحد فروش
 

 ( فروش انواع رایانهPC, Notebook) 

 
 

 )...فروش و نصب سیستمهای کمک آموزشی )دیتا پروژکتور، ویژواالیزر 

 

 

 

 

 

 

 

 نظارتی )دزدگیر( و سیستم اعالم حریق-های مدار بسته، سیستمهای حفاظتیفروش و نصب انواع دوربین 
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  فروش و نصبUPS و تجهیزات جانبی رایانه 

 

 
 

 های نوبت دهی و کیوسکهای اطالع رسانیهای حضور و غیاب، سیستمفروش سیستم 

 

 

 
 

 
 

 ( فروش و نصب سیستمهای ردیابی و اعالم موقعیت خودروGPS Tracking) 
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 های تلفن هوشمندفروش سامانه 

 
  

 
 

 واحد پشتیبانی و سرویس

 ای و ارائه تجهیزات شبکه های رایانهطراحی و اجرای کلیه شبکه 

 های کامپیوتریای و شبکهارائه خدمات سرویس و نگهداری تجهیزات و دستگاههای رایانه 

 

  
 
 
 

 واحد تعمیرات
  تاپ، )تعمیرات تخصصی لپانجام تعمیرات و سرویس انواع قطعات رایانه و دستگاهها و تجهیزات جانبی

 و ...( UPS، انواع پرینتر، LED ،LCD ،CRTمانیتورهای 

 تعمیرات انواع تجهیزات شبکه 
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 های انجام شده یا در دست انجام:اهم پروژه
 کارفرما عنوان پروژه ردیف

3 
تهیه سیستم و تجهیزات کامپیوتر و 

 پشتیبانی
 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 مرکز بهداشت شماره یک اصفهان رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  2

 مرکز بهداشت شماره یک اصفهان اندازی شبکه فیبر نوریطراحی، نصب و راه 1

 مرکز بهداشتی درمانی نواب صفوی رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  4

 مرکز بهداشتی درمانی نواب صفوی اندازی شبکهطراحی، نصب و راه 5

 مرکز بهداشتی درمانی شهید اول رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  6

 مرکز بهداشتی درمانی شهید اول اندازی شبکهطراحی، نصب و راه 7

 مرکز بهداشتی درمانی شهید رضائیان رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  3

 مرکز بهداشتی درمانی شهید رضائیان اندازی شبکهطراحی، نصب و راه 9

 مرکز بهداشتی درمانی حضرت علی )ع( رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  31

 مرکز بهداشتی درمانی خوراسگان رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  33

 رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  32
درمانگاه دندانپزشکی حضرت 

 محمد)ص(

 نیازمندیهای بامداددفتر مرکزی  رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  31

 دفتر مرکزی نیازمندیهای عصراصفهان تهیه سیستم و تجهیزات کامپیوتر  34

 دفتر مرکزی نیازمندیهای عصراصفهان رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  35

 دفتر مرکزی نیازمندیهای بازار اصفهان رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  36

37 
کامپیوتر و تهیه سیستم و تجهیزات 

 پشتیبانی
 اداره آب و فاضالب سمیرم

33 
تهیه سیستم و تجهیزات کامپیوتر و 

 پشتیبانی
 اداره آب و فاضالب فریدن
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39 
تهیه سیستم و تجهیزات کامپیوتر و 

 پشتیبانی
 اداره آب و فاضالب فالورجان

21 
تهیه سیستم و تجهیزات کامپیوتر و 

 پشتیبانی
 اداره آب و فاضالب نطنز

 اداره آب و فاضالب چادگان نصب دکل، طراحی و اجرای شبکه وایرلس 23

22 
-نصب دوربین مداربسته و سیستم حفاظتی

 نظارتی
 اداره آب و فاضالب چادگان

 اداره آب و فاضالب چادگان اهم(3اجرای سیستم ارت ) 21

24 
تهیه سیستم و تجهیزات کامپیوتر و 

 پشتیبانی
 دهمنطقه  یشرکت غله و بازرگان

 سپاهان یکتایرکت قارچ ش رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  25

 متین کیمیا رکتش رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  26

 ایران گداخت رکتش رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  27

 شرکت تابان نخ رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  23

29 
 تهیه سیستم و تجهیزات کامپیوتر و

 پشتیبانی
 دندانپزشکی پردیس سپاهانشهر

11 
تهیه سیستم و تجهیزات مشاوره خریدو

 کامپیوتر و پشتیبانی
 صنایع نساجی نساج پور

 صنایع نساجی نساج پور رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  13

 بیمارستان مرودشت شیراز UPSمشاوره وفروش  12

 مشاوره طراحی و اجرای شبکه 11
Wireless 

 حوزه علمیه اصفهان

 شرکت ناردین گستر LANمشاوره طراحی و اجرای شبکه  14

15 
مشاوره تامین ونصب وراه اندازی دوربین 

های حفاظتی ونظارتی تحت شبکه ونرم افزار 

 شعبه0بین مدیریت تصاویر  

 شرکت ناردین گستر

 رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  16
شرکت مهندسین مشاور آرمه طرح 

 اسپیدان

17 
مشاوره خریدوتهیه سیستم و تجهیزات 

 کامپیوتر و پشتیبانی

شرکت مهندسین مشاور آرمه طرح 

 اسپیدان
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13 
مشاوره تامین ونصب وراه اندازی دوربین 

های حفاظتی ونظارتی تحت شبکه ونرم افزار 

 مدیریت تصاویر  

شرکت مهندسین مشاور آرمه طرح 

 اسپیدان

 آزمایشگاه مالهادی سبزواری رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  19

 آزمایشگاه مالهادی سبزواری LANمشاوره طراحی و اجرای شبکه  41

 شرکت پیمان صنعت رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  43

42 
مشاوره تامین ونصب وراه اندازی دوربین 

های حفاظتی ونظارتی و ارتباطات   

Wireless  شعبه0بین 

 پوشاک مقدسفروشگاه 

 نمایندگی هیوندای سالمتیان فروش سامانه های هوشمند 41

 دفتر مرکزی بیمه توسعه رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  44

45 
مشاوره خریدوتهیه سیستم و تجهیزات 

 کامپیوتر و پشتیبانی
 دفتر مرکزی بیمه دانا

 توسعهنمایندگان بیمه  رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  46

 نمایندگان بیمه البرز رایانه و شبکهپشتیبانی و نگهداری  47

 صنایع نساجی نساج پور voipنصب و راه اندازی مرکز تلفنی  43
 


