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 ـران تورنومنتای                                                

 

 

 سالم با

 هاي رشته در گیمینگ و گیم  هاي زمینه در  پیشرفت هدف با تاسیس 1390/5/22  تاریخ در تورنومنت ایران تیم
 را خود یآمادگ ، ها ایرانی شما براي سرویس بهترین ارائه به تصمیم ایران گیمینگ برترینهاي آوري جمع با  مختلف

 .نمایید می اعالم خصوصی و دولتی هاي ارگان تمامی با همکاري براي

 

 : آقایان از متشکل نومنت تور ایران مدیرتی تیم

 

 کانتر و 1,6 استرایک کانتر(  کشوري مسابقات برگذاري مسئول – افزار نرم کارشناس  – زاده احمدي بهزاد  مهندس
 )  افنسیو گلوبال استرایک

 استرایک کانتر و 1,6 استرایک کانتر(   کشوري مسابقات برگذاري مسئول افزار نرم کارشناس – الیاسی مجید  مهندس
 )  افنسیو گلوبال

 ) 1 دوتا – 2 دوتا( کشوري مسابقات برگذاري مسئول – احمدي مهراد

 

 : تورنومنت ایران گروه کاري رزومه

 

 تینگهاس گیم تجاي نام با ایران اینترنت روي بر استریک کانتر رشته در گیمینگ سرویس ارائه ساله 6 فعالیت

 ایران اینترانت بستر در سال 4 مدت به کانتراستریک دوتا هاي رشته در کشوري مسابقات برگزاري

 آن اجراي و مسابقات سازي هماهنگ و ها نت گیم سازي آماده

 ایران رد بار اولین براي افنسیو گلوبال استریک کانتر رشته در مسابقات براي ایران اینترنت بستر سازي آماده

 افنسیو گلوبال کانتراستریک ي رشته در سرور گیمنگ سرویس دهنده ارائه اولین



 سرور کانتر استرایت گلوبال افنسیو با نام تجاري لست سرور در ایران  دهنده ارائهاولین 

 ایران رد بار اولین براي پی سی یو چیت انتی از استفاده با لینوکس روي بر استریک کانتر هاي سرور اندازي راه

 ایران در بار یناول براي افنسیو گلوبال استریک کانتر ي رشته در لرستان سنتر گیم براي اختصاصی سرور اندازي راه 
 لن درشبکه

 ایران در ارب اولین براي افنسیو گلوبال استریک کانتر ي رشته در مشهد سنتر گیم براي اختصاصی سرور اندازي راه
 لن درشبکه

 در بار اولین رايب افنسیو گلوبال استریک کانتر ي رشته در تنکابن شمال سنتر گیم براي اختصاصی سرور اندازي راه
 لن درشبکه ایران

 ایرانی هاي گیمر براي پینگ کاهش براي سرور و کالینت خدمات تمامی اندازي راه

 فروش و اختصاصی و مجازي سرور اندازي راه

 دنیا روز هاي استاندارد تحت لینوکس بروي گیمینگ هاي سرویس تمامی اندازي راه 

 ایران در بار اولین براي افنسیو  گلوبال استریک کانتر  مسابقات  برگذاري

  1,6برگزاري مسابقات کانتر استرایک 

  2و دوتا  1برگزاري مسابقات دوتا 

 برگزاري مسابقات رینبو سیکس 

 و کانتر استرایک گلوبال افنسیو براي مسابقات رسمی  2رایش گیم دوتا وی

 :افنسیو گلوبال استرایک کانتر مسابفات برگزاري

 

 دوره 2 )95-94(  سال رمضان جام  •
 دوره 2 ) 95 – 94(  بهمن 22 •
  تورنومنت ایران داخلی مسابقات دوره 7 •
 فارس خلیج جام اتقمساب دوره 2 •
 اصفهان  93همکاري در برگزاري مسابقات  •

 

 : 2برگزاري مسابقات دوتا و دوتا 

 



 ( آنالین ) 90 – 89در سال  1دوره مسابقات دوتا  12 •
 دوره همکاري در برگزاري مسابقات با بنیاد ملی و وزارت ارشاد  2 •
 و برگزاري کامل مرحله مقدماتی   ICGدوره برگزاري مسابقات  1 •

 

  Rindow 6برگزاري مسابقات 

 )  95برگزاري اولین دوره مسابقات در این رشته در ایران سال (  •

 

 

  

 

 

 : (CS:GO)  مندي نیاز و برگزاري مراحل شرح

 

 ایروال سرور )کانفیگ ف – سرور  4  ( آماده سازي بستر آنالین  •
 براکت و تبلیقات و اطالع رسانی  •
 ) (ادمینی سرور اصلی مسابقات ) نظارت بر مسابقات ( ادمینی داخلی سرور  •
 ثبت نتایج و گزارش روند مسابقات  •
 قسمت آفالین  سازي بستر مسابقات در اماده •
  ) Pc( کانفیگ  •
 آماده سازي سرور مسابقات در قسمت آفالین  •

 

 شما خدمت در پروردگار لطف با که باشد. بدانیم ایرانی و ایران گزاره خدمت را خود مفتخریم
  باشیم

 


