
سید محمد علی اسالمی هستم متولد ۱۳۶۲ در شهر قم ، متاهل و دارای ۲ فرزند
ســال ۱۳۶۸ در ۶ ســالــگی بــا عــلوم کــامــپیوتــری تــوســط پــدرم کــه از مــهندســین صــنعت مــخابــرات کــشور بــودنــد آشــنا شــدم و 

استفاده از Dos , NC , Windows 2.0 را از ایشان آموختم.

ســال ۱۳۷۴ بــطور حــرفــه ای بــرنــامــه نــویــسی را بــا Pascal , FoxPro , C , Delphi آغــاز نــموده و جــزو اولــین اســتفاده 
کـنندگـان ایـنترنـت در ایـران هسـتم کـه آن را بـرای اولـین بـار تـوسـط ایـنترنـت مـخابـرات مـوسـوم بـه شـارع تجـربـه کـرده اسـت و 

به شخصه تکامل و پیشرفت اینترنت را از ابتدا به چشم دیده ام.

سـال 2002 مـیالدی جهـت ادامـه تـحصیل در هـمین رشـته و رشـته زبـان بـه فـرانـسه عـزیـمت نـموده و آنـجا در مـدرسـه هـای 
Intech information و Alliance Française به تحصیل پرداختم.

ســال ۱۳۸۳ بــطور جــدی طــراحــی ســایــت را شــروع و تــا بــه امــروز هــمواره بــرپــایــه آخــریــن و پیشــرفــته تــریــن مــتدهــا و بــشکل 
حرفه ای این تخصص را دنبال می کنم.

مــدت یــکسال در ســال ۱۳۸۳ و در زمــان وزارت آقــای مــهندس بــیطرف در دولــت آقــای ســید محــمد خــاتــمی، مــدیــر IT طــرح 
هـــا نـــصب شـــده اســـت، در وزارت  هـــای آبـــی رنـــگ کـــه در کـــنار درب مـــنازل و مـــغازه کـــدپســـتی ۱۰ رقـــمی کـــشور، هـــمان پـــالک

نیرو بودم.

پـس از آن نـیز در حـدود یـکسال در بـخش IT شـرکـت شهـرسـالـم تهـران وابسـته بـه شهـرداری تهـران بـه فـعالـیت پـرداخـته و 
هــای  بــیش از ۲۰۰ مــامــوریــت کــاری در ۲۱ مــنطقه تهــران را کــه شــامــل ارائــه خــدمــات پشــتیبانــی فــنی بــه تــمامــی درمــانــگاه

شهرداری بود را به انجام رساندم که همین موضوع باعث کسب تجربیات فراوانی برای من شد.

ســــال 2011 بــــا ســــاخــــت اولــــین نــــرم افــــزار بــــهینه ســــازی ســــایــــت بــــا نــــام ERank Booster در فــــضای وب، تــــایــــیدیــــه هــــای 
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)


