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سوابق تحصیلی
کارشناسی

مهندسی سختافزار -دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

گواهینامه های آموزشی
2009: International Certificate in MCSA 2003 , Microsoft Corp.



2009: International Certificate in TMG



2010: Certificate in CCNA, Tehran Institute of Technology.



2012: International Certificate in Kaspersky Security, Kaspersky Corp.



2012: Certificate in CCNP, Tehran Institute of Technology.



2013: International Certificate in ISMS, ICS institute.



2013: International Certificate in MCITP Administration 2008, Microsoft Corp.



2014: International Certificate in MCSA 2012, Microsoft .Corp.



2014: International Certificate in MCSE, ICS institute.



2014: International Certificate in CCNA, ICS institute.



2015: International Certificate in MTCNA, Mikrotik Corp.



سوابق شغلی (از حال تا گذشته)
 1131تا کنون – مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز -معاون دپارتمان IT
 نظارت بر امور محوله به کارشناسان دپارتمان فناوری اطالعات

 هماهنگی و نظارت بر شیوۀ اجرای دورههای آموزشی دپارتمان
 برنامهریزی و تدوین تقویمهای آموزشی
 تدوین گزارشهای مدیریتیِ دورهای
 سرپرست گروه آموزش مهارتهای پایه
 1131تا کنون – مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز -طراح و مجری شبکههای کامپیوتری
 نظارت بر امور محوله به کارشناسان شبکه
 نظارت و اجرای سرویسهای مایکروسافت و پیکربندی سوییچها و فایروال سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز
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ســـوابق تحصيلی و شغـــلی
1131تا  1131موسسه آموزش عالی رجاء قزوین
 تغییر ساختار شبکه فیزیکی از پالن تا اجرا
 مدیریت تمام سرویسهای شبکه
 مدیریت امنیت شبکه با استفاده از فایروال
 -1131دانشگاه آزاد اسالمی -سرپرست امنیت شبکه

 برنامه ریزی و پیاده سازی  ISA Serverو Firewall
 انجام تست نفوذ و دادن راهکار برای جلوگیری و پیکربندی سوییچها

 1131تا  -1131شرکت دوران -مدیر فنی

 مدیریت بخش فنی پشتیبانی آنتی ویروس

 1111تا  -1131شرکت راه آهن -سرپرست فنی
 نظارت و پشتیبانی کلیۀ شبکهها
 پشتیبانی مرکز ارتباطات
 1111تا  -1111مترو تهران  -سرپرست شبکه
 نظارت بر امور مربوطه و کارشناسان

سوابق تدریس
 1 سال تدریس پیاده سازی ،نصب و رفع اشکال شبکه های مایکروسافت
 5 سال تدریس طراحی ،پیاده سازی و رفع اشکال سیسکو

مهارتهای شبکه
 طراحی ،پیاده سازی و رفع اشکال شبکههای ویندوز  8001و 8088
 طراحی ،پیاده سازی و رفع اشکال شبکههای سیسکو
 طراحی ،پیاده سازی و رفع اشکال راهکارهای امنیتی نظیر قایِروال سیسکو UTM ،ASA ،و TMG
 طراحی و پیاده سازی Microsoft Lync Server
 طراحی ،پیاده سازی  Mail Serversمانند  MS Exchangeو Mdaemon

سایر مهارتها
 زبان انگلیسی (مکالمه ،خواندن و نوشتن) در سطح خوب
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