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 1367 :تولد خیتار

 در آموزشگاه سوابق تدریس

 

 دانشگاه صنعتی شریف 

 آموزشگاه رمیس 

 آموزشگاه کاریار ارقام 

 آموزشگاه عصر آراد 

 آموزشگاه ویستا 

 

 

 :سازمانی آموزشی سوابق

 بانک سینا 

 صادرات  بانک توسعه 

 شرکت ایرانسل 

 بانک کارآفرین 

 بانک قوامین 

 قوه قضاییه 

 بانک کشاورزی 

 بانک تجاری 

 بانک دی 

 بانک ملت 

 ثبت احوال 

 مرکز آمار ایران 

 راه آهن 

 فوالد مبارکه 

 خدمات انفورماتیک 

 سازمان بیمه مرکزی 

 شرکت مس سرچشمه 

 سازمان تامین اجتماعی 



  ایران خودروشرکت 

  هواپیمایی کل کشور 

 کشور فرودگاههای تخصصی مادر شرکت 

 فرودگاه مهرآباد 

 فرودگاه امام خمینی 

 پاالیشگاه امام خمینی 

 ایران نفت مخابرات و لوله خطوط شرکت 

 شرکت صنایع ملی پتروشیمی 

 شرکت داتیس 

 شرکت ایریسا 

 سازمان بورس و اوراق بهادار 

 شرکت داده ورزی سداد 

  ثبت اسنادسازمان 

 شرکت رایتل 

 بانک شهر 

 فوالد امیر کبیر 

 شرکت ساپکو 

 

 سوابق اجرایی:
 

 سامانه شفق(-مایسامانه س-می)سامانه نسیساخت مرکز داده بانک مرکز ری، مشاوره و اجرا ز یطراح 

 خودرو رانیمرکز داده ا یمشاوره و طراح 

  یساز ادهیپ  Cisco ESAییویمقررات و ارتباطات راد میسازمان تنظ 

 رانیسازمان آمار ا1395  یپروژه سرشمار رساختیز یساز ادهیمشاوره و پ 

 هوشمند سازمان ثبت احوال یپروژه کارت مل یساز رهیو ذخ یساز یمشاور مجاز 

 ساخت پروژه   ریو اجرا ز یطراحABIS Core Bankingبانک سپه 

 بانک توسعه صادرات یساز رهیو ذخ یمجاز رساختیشبکه ، ز تیو مشاوره امن یطراح 

 بانک رفاه کارگران یساز رهیو ذخ یساز یمجاز مشاوره 

 هیعسکر یو اعتبار یساز موسسه مال رهیذخ یساز ادهیو پ مشاوره 

 رانیدسکتاپ سازمان آمار ا یساخت مجاز ریو مشاورو اجرا ز یطراح 

 مهاجرت  SRM  یانوردیسازمان بنادر و در6.1به  5از نسخه 

 نایس مهیب بانیپشت تیو سا یو مشاور مرکز داده ، دسکتاپ مجاز یطراح 

 ساخت مرکز داده انتقال خون ریو مشاورو اجرا ز یطراح 

 رانیدسکتاپ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ا یساخت مجاز ریو مشاورو اجرا ز یطراح 



 ساز از   رهیمرکز داده و مهاجرت ذخ یساز یمجاز مشاورHP  بهEMC یراهدارسازمان 

 یدانشگاه علوم توانبخش یساخت مجاز ریز یساز ادهیو پ یطراح 

 یراز یمرکز توان بخش یساخت مجاز ریز یساز ادهیو پ یطراح 

 دهیرف یمرکز توان بخش یساخت مجاز ریز یساز ادهیو پ یطراح 

 بانک توسعه تعاون نگیاکانت یساز ادهیپ 

 شیک نینو کیشرکت خدمات انفورمات یمرکز داده و دسکتاپ مجاز یو اجرا مجاز ی، طراح مشاور 

 

  : داخلی و بین المللی مدارک

 

MCSE, MCITP Enterprise Administrator, CCNA, CCNP Routing and Switching, CCNA Security, 
CCSP, CCNP Security , VCP-DV 5 , VCA-DV 5.5 , VCP-DT 5.2  

 : عناوین تدریس
 

VCA-DV, VCP-DV, VCAP-DCA, VCAP-DVD, VCDX (Data Center), VCA-DT, VCP-DT, VCAP-DTA, 
VCAP-DTD, VCDX (End Computing) VCA-Cloud, VCP-Cloud, MCITP 2008 Enterprise 
Administration, MCSA Server 2012, MCSE Server 2012, MCSE Messaging 2013, CCNA,  
CCNP Routing and Switching, CCNA Security, CCSP, Network +, Security +, Storage +, 
HP ProLiant ML/DL/SL Servers, HP Blade System, Accelerated SAN Essentials, 
EMC Information Storage and Management v2 ,VNX Fundamentals, , VNX Unified Storage,  
Management, VNX Block Storage Deployment and Management, CCNA-Data Center, CCNP-Data 
Center, CCIE-Data Center, HP 3PAR,   

 

 : تخصصی های مهارت

 

VMware vSphere Hypervisor 

VMware vCenter Server 

VMware NSX 

VMware vSphere Replication 

 VMware vSphere Data Protection 

VMware vCloud Director 

VMware vCloud Chargeback 

VMware vCloud Networking and Security (vShield) 

VMware VSAN 

VMware vCenter Site Recovery Manager 

VMware vRealize Operations Manager Enterprise 

VMware vCenter Hyperic 

VMware vRealize Infrastructure Navigator 

VMware vRealize Automation 

VMware vSphere App HA 

VMware vSphere Big Data Extensions 

VMware vRealize Configuration Manager 



VMware Horizon View 

VMware Horizon Mirage 

VMware Horizon Workspace 

VMware ThinApp 

VMware vCenter Server Heartbeat 

VMware PowerCLI 

EMC Clarion 

EMC VNX, VNX2 (VNX FAST, VNX Remote Protection, VNX Local Protection, VNX 

Security and Compliance) 

EMC Data Domain 

EMC AVAMAR 

EMC Recover point 

EMC Networker 

EMC Unity 

EMC VNXe 

EMC VPLEX 

EMC VIRP 

HPE 3PAR 

HPE MSA 

HPE EVA 

HPE Left-Hand 

HPE ProLiant 

HPE Data Protector 

Veeam BMS 

Cisco Nexus Switch (2000,5000,7000) 

Cisco MDS 9000 

CISCO Prime LMS 

CISCO ACS 

CISCO ISE 

CISCO Application Manager 

CISCO Fabric Manager 

CISCO ACE 

CISCO Catalyst SwitchCISCO Catalyst Router 

CISCO ASR Router 

CISCO USC 

CISCO ASA 

CISCO Firepower 

Microsoft Exchange Server 201 

Microsoft Active Directory 

Microsoft Network Infrastructu 

Microsoft File Server 

Microsoft Storage Server 

Microsoft SCVMM 

Microsoft Hyper-V 

Microsoft On-Premise Server 
 


