Elsevər Cəlilov
Xırdalan şəh., Tofiq İsmayılov küç. Ev 44A
elsevarjalilov@gmail.com
(+994 12) 349 15 15
(+994 55) 600 53 92

Peşəkar Təcrübə
Azərsun Holding (Almarket offisi)
Texniki Dəstək Üzrə Mütəxəssis
Texniki dəstək offis işçilərinə və Al market mağazalar şəbəkəsinə verilir:
• Kompüterlərə texniki xidmət.
• İstifadəçi kompyuterlərdə yaranan Hardware, Software problemlərini yerində həll etmək.
• Kompüterlərin,printerlərin,scanerlərin,turniketlərin və əl terminalların şəbəkəyə qoşulması.
• Əməliyyat sistemlərinin yazılması Windows 7,8,10,server.
• Domen şəbəkələrində istifadəçilərinin şifrələrinin dəyişdirilməsi.
• Kompüter,printer,scanner və digər avadanlıqlarda yaranan gündəlik problemlərin diaqnostikası və
aradan qaldırılması.
• Yeni ofisin qurulmasında köməklik göstərmək (Kompüter,printer,scanner,turniket,terminal).
• Yeni istifadəçilərin işləməsi üçün kompüter və printerlərinin təhvil verilməsi və quraşdırılması.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Miqrasiya Agentliyi
Sysadmin Assistance / Logisistics Assistance
04.2016 – davam edir
Sysadmin Assistance
• Kompüterlərə texniki xidmət,
• İstifadəçi kompyuterlərdə yaranan Hardware, Software problemlərini yerində həll etmək
• Kompüterlərin şəbəkəyə qoşulması və domenə qoşulması.
• Əməliyyat sistemlərinin yazılması Windows 7,8,10,server.
• Domen şəbəkələrində istifadəçilərin idarə olunması,qrupa əlavə etmək,icazə vermək
• Kompüterlərdə yaranan gündəlik problemlərin diaqnostikası və aradan qaldırılması,
• Antiviruslar yazılması idarəolunması və onların iş prinsiplərini bilmək.
• Yeni ofisin qurulmasında köməklik göstərmək (jekləmək,İP kamera).
• Active Directory-de yeni istifadəçilərin yaradılması,qruplara əlavə etmək və icazə vermək.

• File server-de istifadəçiləri icazə vermək.
Logisistics Assistance
• Avtomobillerin servis intervalına nəzarət,servisə aparmaq.Avtomobillərin yanacağına nəzarət etmək və
onların yanacaq kartına nəzarət etmək;
• Rəhbər və Supervisorun tapşırığını yerinə yetirmək;
• Gömrüyə gələn yüklərin rəsmiləşdirilməsi və gətirilməsi;
• Xarici İşlər Nazirliyindən Visa və əməkdaşlara akreditasiya kartının alınması;

“ITC” MMC
Help desk

03.2015 – 03.2016
• Ofisdə və anbarda olan kompyuter və printerlərə proqram təminatının və köməkçi programların
yazılması (software);
• Kompüter və digər texniki avadanlıqların nasazlığının aradan qaldırılması və bəzi hissələrin (cpu,
ram,video kart,ana plata, və.s) dəyişdirilməsi (hardware).

Real Electronics

Satiş təmsilcisi/Proqram təminatı
08.2014 – 01.2015
• Texniki avadanlıqların satışının planlaşdırılması və təşkili;
• Kompüterlərə proqram təminatının və köməkçi programların yazılması;
• Satış sonrası rəsmiləşdirmə (bank əməliyyatı) və qeydiyatın aparılması;
• Digər xidmətlər.

Dil bilikləri
Azerbaycan dili: Oxumaq – səlis; Yazmaq – səlis; Danışıq- səlis
İngilis dili: Oxumaq – orta; Yazmaq – orta; Danışıq – zeif
Russian: Oxumaq – yaxşı; Yazmaq – yaxşı; Danışıq - zəif
Türk dili: Oxumaq – səlis; Yazmaq – səlis; Danışıq- orta

Təhsil
Orta Tehsil
1998- 2009
126 saylı tam orta məktəb
Ali Təhsil
2009-2013
Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti
Neft-qaz mühəndisliyi

Sertifikat və lisenziyalar

Ümumi
• Sürücülük vəsiqəsi “BC” kateqoriya
• “1C” Mühasibatlıq
• “BESAFE” Təhlükəsizlik təlimi
• United Nations Basic Security in the Field I
• United Nations Basic Security in the Field II
• United Nations Advanced Securty in the Field

İT Certificate

• CyberArk Certification № 1052585;
• Technical Support Fundamentals (google certificate courser)
• IT Academy: Cloud and Virtualization Concepts (Jul 2020No Expiration Date)
• IT Academy: Network Virtualization Concepts (Jul 2020No Expiration Date)

Kompüter bilikləri

• Windows ƏS.
• Printerlərin,scanerlər və turniketlərin şəbəkəyə qoşulması və quraşdırılması.
• LAN və WAN üzrə başlanğıc biliklər.
• Active Directory.
• GPO.
• File server (FSRM).
• WSUS.
• WDS.
• Windows Server 2008/2012 R2./2016.
• DHCP server qurulması və konfiqurasiyası.
• DNS server qurulması və konfiqurasiyası.
• VMWare(ESXI 6.0;6.5).
• Hyper –V.
• İlkin Şəbəkə Bilikləri.
• Switch and Router(Cisco) konfiqurasiyası quraşdırılması.

