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 :مشاورهسوابق 

 ]1396-حال حاضر[(، مجازی سازیدر حوزه سیستمهای ذخیره سازیمشاور )مشاور بانک پاسارگاد-

 ]1396-حال حاضر[(، مجازی سازیمشاور در حوزه سیستمهای ذخیره سازی)مشاور بیمه کوثر-

حرال [(Disasterمشاور در حوزه سیستمهای ذخیره سازی و طراحری سرایت مشاور شرکت ملی پخش زراورده های نفتی) -

 ]1395-حاضر

-حرال حاضرر[(Disasterو طراحی سایت  ، مجازی سازیمشاور در حوزه سیستمهای ذخیره سازی)ماهتابمشاور شرکت  -
1396[ 

 ]1396-حال حاضر[(، مجازی سازیمشاور در حوزه سیستمهای ذخیره سازی)مشاور بانک خاورمیانه-

 ]1396-حاضرحال [(، مجازی سازیمشاور در حوزه سیستمهای ذخیره سازی)مشاور آسیاتک-

 ]1395– [در حوزه های سیستمهای ذخیره سازی و بستر مجازی سازی( مشاورهشرکت گلرنگ)مشاور-

 ] 1393-حال حاضر- [ای ذخیره سازی و بستر مجازی سازیدر حوزه های سیستمه مشاورهمشاور برق منطقه ای تهران)-

 ]1393-1394[، پشتیانگیری( SANمجازی سازی،ذخیره سازی، شبکه  در حوزه های مشاورهمشاور بانک انصار )-

 ]LAN )] 1394 مشاوره در حوزه ذخیره سازی، مجازی سازی و شبکه  (مشاور شرکت همپا -

 ]1391-1394[طراحی و پیاده سازی سیستمهای ذخیره سازی و مجازی سازی( مشاور شرکت سایپایدک )-

 ]1393- [(و بستر مجازی سازی سیستمهای ذخیره سازیدر حوزه های  مشاورهمشاور بانک کارسازان)-

 ]1386-1388 [ (DataCenterو  Campus Network)طراحی و پیاده سازی مشاور نیروی دریایی ارتش  -

  

 سوابق کار:

 ]1396پایان   -1385از سال [ شرکت رمیس -1

 ]1396تا 1387شهریور  [ دیتاسنترکارشناس ارشد مسئولیت:  •

 ]1387تا شهریور   1385از سال [ سازمان اکتشاف نفت •

 (Network Administrator: مسئول نگهداری شبکه سازمان ) مسئولیت ▪

 ]  1384سال  [ شرکت نگاره -2

 سازمان بنادر و کشتیرانی •

  Network Administrator): مسئول نگهداری شبکه سازمان ) مسئولیت ▪

 ]  1383تا سال  1382از سال [ شرکت سرورایانه-3

  Network administrator): مسئول نگهداری شبکه شرکت )مسئولیت •

 

 : پروژه های انجام شده

)سرررررویی های  Converge Networkطراحررررری و پیررررراده سرررررازی : ]1396[نررررراواکو )پیررررراده سرررررازی( -

MDS9148،Nexus5500،Fabric Interconnect 6200  ،UCS Bseries ،VNX5200) 

طراحرررررررری و پیرررررررراده سررررررررازی سررررررررویی های :[1396-1395]زنرررررررراوری اطالعررررررررات)طراحی( -

NEXUS7700،NEXUS5600،MDS9700،Recoverpoint،VPLEX،VNX8000 

 Fabricو  UCS B seriesنصررو و راه انرردازی سرررورهای طراحرری و : [1395]مخررابرات زیرسرراخت )پیرراده سررازی( -

Interconnect 6200،VNX8000 

، VSANبره همرراه پیکربنردی  MDS9706نصرو و راه انردازی سرویی  : [1395]مخابرات زیرساخت )پیراده سرازی(  -
Zoning 

 HP 3PAR 7400دو دستگاه  wipe configurationپسورد ریکاوری و : [1395]سازمان هواپیمایی کشور -



 Disasterجهرت  VMware Site Recovery Managerنصرو و راه انردازی :[1395]شرکت کرروز )پیراده سرازی(-

Recovery  بین دو سایت، نصو و راه اندازیVNX Mirror View پیاده سرازی،Zoning  در شربکهSAN نصرو و راه ،

 Data Domain 2200اندازی 

 VSPHERE6و بستر مجازی سازی  VNX5600طراحی سیستم ذخیره ساز  :]1395[شرکت تدبیرپرداز)طراحی( -

تجهیرزات برر روی  VPCراهکار طراحی و پیاده سازی بستر شبکه مبتنی بر  ] [1394بیمه مرکزی )طراحی و پیاده سازی(-

Nexus5600وNexus2232 وNexus2248 و سرورهایUCS 

 VNX5200یک دستگاه  password recoveryنصو و راه اندازی و :[1394] )بیمارستان طالقانی )نصو و راه اندازی-

، نصرو و راه انردازی دو دسرتگاه Vsphere5.5طراحی و پیراده سرازی : [1394]مرکز آمار ایران )طراحی و پیاده سازی( -
VNX5800  

جهرت اتصرال پرند عردد سررور از طریرق  FCOEنصرو و راه انردازی  :[1394]موزه دزاع مقردس )نصرو و راه انردازی( -

Nexus5020  به سیستم ذخیره سازMSA   متصل به سوییMDS9148 و انجام تمامی تنظیمات 

 VNX5400نصو و راه اندازی : [1393]سازمان هالل احمر )نصو و راه اندازی( -

: [1393-1394]( Storage Networkingمخابرات زیرساخت)مجازی سازی، ذخیره سازی،  2طراحی دیتاسنتر شارع-

 Nexus5000,2000، سویی های VNX8000و VSPHERطراحی بستر مجازی سازی و ذخیره سازی مبتنی بر 

و  Vsphere5.5طراحری بسرتر مجرازی سرازی و ذخیرره سرازی مبتنری برر : [1393]برق منطقره ای تهرران )طراحری( -
VNX5600 

 QNAPو VSphere5.1طراحی، نصو و راه اندازی :[1393]شرکت ماهتاب)طراحی و پیاده سازی مجازی سازی(-

 VNX7500اندازی دو دستگاه طراحی،نصو و راه: [92-1393]ثبت احوال)طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر(-

 HPبرین دو دسرتگاه Continuous Access  طراحری و راه انردازی :[1393](Replicationسایپایدک )پیاده سازی -

P6350 

با استفاده از  Core/Edgeطراحی و پیاده سازی معماری  :[1393]( SANشرکت ملی نفت )طراحی و پیاده سازی شبکه -

 MDS9134و MDS9506سویی های 

 P6350،VSphere5.1،HPطراحرری، نصررو و راه انرردازی :[1392]سررایپایدک )طراحرری و پیرراده سررازی دیتاسررنتر(-

Storageworks8/24 

 VSphere5،Multi site Clusterطراحرری، نصررو و راه انرردازی :[1391])طراحرری و پیرراده سررازی دیتاسررنتر(کروز-

LeftHand P4000 
 VSphere5 ،EVAطراحری، نصرو و راه انردازی :[1390] سرنتر( تراید یسراز رهیرذخ زاتیرتجه یراه انردازرستازن)-

Replication (HP Continuous Access بر روی دو دستگاه )EVA4400 

 VSphere5طراحی، نصو و راه اندازی :[1390] سنتر( تاید یساز رهیذخ زاتیتجه یراه انداز)برق مشهد-

 EML442eو  EVA8400نصو و راه اندازی :]1390[ سنتر( تاید یساز رهیذخ زاتیتجه ی)راه اندازشهرداری تهران -

 EVA4400نصو و راه اندازی :]1390[سنتر(  تاید یساز رهیذخ زاتیتجه ی)راه اندازنهاد ریاست جمهوری -

 VNX5700,Vsphere5 نصو و راه اندازی: ]1392 -1388[بیمه ایران )طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر(  -

 :]1390 -1389[ دیتاسنتر(همراه اول)طراحی  -
CX4-960,CX4-240,MDS9500,CENTERA,Vsphere4.1 

 ] 1389[مرکز داده رشد)طراحی دیتاسنتر(-

 EVA 4400نصو و راه اندازی : ]1388[بیمه ایران )راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی دیتا سنتر(  -

 EVA8400نصو و راه اندازی  : ] 1389[ ()راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی دیتا سنترکارت سوخت  -

 EVA4400,Business Copyنصو و راه اندازی : ] 1389[ )راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی دیتا سنتر(ساپکو -

 Fabric:]1390 -1389[شرررررکت ملرررری گرررراز )راه انرررردازی تجهیررررزات ذخیررررره سررررازی دیتاسررررنتر( -

Manager،EVA6100,MSL6030,MDS9222i 



 Cisco4507R,SSG550,EVA4400:]1389[اندازی تجهیزات شبکه و دیتاسنتر(برق بندرعباس )راه  -

 EVA4400,EVA6400,HP: ]1389[زی تجهیرررزات ذخیرررره سرررازی دیترررا سرررنتر()راه انرررداقررروه قیررراییه -

STORAGEWORKS8/24,MSL4048 

 EVA8100نصو و راه اندازی دو عدد : ]1388[ )راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی دیتا سنتر( شهرداری تهران -

سرویی   SANنصرو و راه انردازی دو عردد  -: ]1388[ )راه اندازی تجهیزات ذخیره سرازی دیترا سرنتر( نیروگاه برق قم -
MDS9124 

 MSA1500نصو و راه اندازی یک عدد -    

 SQL Server 2005بر روی  Clusterنصو و راه اندازی -    

 ]1387- 1388[( Internet Bankingبانک کشاورزی:)مدیر پروژه  -

 ]1388[  بانک رزاه:)مدیر پروژه( -

 بین شعو بانک Site to Site VPNطراحی، نصو و راه اندازی  -

 ] 1387[ مخابرات زاهدان: )مدیر پروژه(-

 ]1388 -1386[طراحی و اجرای ساختار شبکه و دیتا سنتر  نیروی دریایی ارتش: -

 ] IPS-4255  ]1387نصو و راه اندازی گاز اردبیل:  -

 ]1387 -1385[: نصو، راه اندازی و نگهداری تجهیزات شبکه و دیتا سنترسازمان اکتشاف نفت-

 ] 1384[: نصو، راه اندازی و نگهداری تجهیزات شبکه و دیتاسنترسازمان بنادر و کشتیرانی -

 ] ASA5540 ]1387بر روی  Remote AccessVPNو  IPS: نصو و راه اندازی ایران خودرو -

 ] MSA2000 ]1387نصو و راه اندازی صدا و سیما:  -

 ] NAM ]1387نصو و راه اندازی پست بانک: -

 ] QOS ]1387عیو یابی شبکه و راه اندازی  دانشگاه زاهدان: -

 ] MARS ]1387نصو و راه اندازی مرکز نشر آثار امام: -

 ] 1383-1382[:بهینه سازی سوی ینگ شبکه ساپکو ساپکو-

 ] 1383[ تهران و هشتگرد( ، مابین دزترVOIPنصو و راه اندازی شرکت رشد و صنعت )-

) نصررو و راه انرردازی دمررین کنترلر،نصررو و راه انرردازی زایررل سرررور، نصررو و راه انرردازی شرررکت مهندسرری پارسررا مشرراور-

ISASERVER ) ]1383 [ 

 ] 1383[) نصو و راه اندازی سوی های شبکه( نسفوشرکت ایران ترا -

)نصو و راه اندازی سویی ها و  روترهای سازمان، نصو و راه اندازی زایروال  و بهینره سرازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران -

 ] 1383[ساختار شبکه(   

 

 

 توانایها:

 طراحی و پیاده سازی راه حلهای مجازی سازی ▪

 VSPHERE6.5,6(VMotion,HA,DRS,Storageنصررررو و راه انرررردازی طراحرررری،  ▪

VMotion,FT) 

 Virtual centerنصو و راه اندازی طراحی،  ▪

 Vsphere Replicationطراحی،نصو و راه اندازی  ▪

 Vcenter Operation Managerطراحی، نصو و راه اندازی  ▪

 طراحی، نصو و راه اندازی شبکه مجازی، بستر ذخیره ساز ▪

 Nexusسویی های  یساز ادهیو پ یطراح •



  Nexus7000و FEX ،Nexus5000نصو و راه اندازیانواع سویی های  ▪

 VDCو  FEX،VPCطراحی و پیاده سازی قابلیتهای  ▪

 (UCSطراحی و پیاده سازی سرورهای سیسکو ) •

▪ Fabric Interconnect  6200سری 

 B Seriesسرورهای  ▪

 C Seriesسرورهای  ▪

 Campus Networkطراحی و پیاده سازی ساختار  •

 6509,6506,4507,3750,3560,3550,2960,2950نصو و راه اندازی سوی های سیسکو ▪

 3600,2800,2500,1700نصو و راه اندازی روترهای سیسکو  ▪

 SAN(FC/FCOE/ISCSI)طراحی و پیاده سازی راه حلهای مبتنی بر  ▪

 زمندی های سازمانهاطراحی سیستمهای ذخیره ساز مبتنی بر نیا ▪

 نصو و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی اطالعات ▪

o  محصوالت شرکتHP 

✓ (3PAR ،LeftHand P4000،EVA 8400،EVA4400،EVA 

8100،EVA6400،MSA1500،MSA P2000،MSL Series ،ESL) 

o  محصوالت شرکتEMC 

✓ Unity 

✓ VNX1,VNX2 

✓ CLARiiON CX4 

✓ Data Domain 

✓ VPLEX VS2 

 HP STORAGEWORKSو  MDSنصو و راه اندازی انواع سویی های  ▪

  Nexus 2000/5000/7000نصو و راه اندازی سویی های  ▪

 HP Openview Data Protectorنصو و راه اندازی  ▪

 CommandView EVAنصو و راه اندازی  ▪

 HP StorageWorksو  MDSبر روی سوی های  VSANو  Zoneingنصو و راه اندازی  ▪

 Replicationطراحی و پیاده سازی راه حلهای سایت  ▪

 VNX Snapview(snapshot,clone),VNX Snapshotنصو و راه  اندازی  ▪

 HP StorageWorks Business Copy EVAنصو و راه اندازی  ▪

 HP StorageWorks Continuous Access EVAنصو و راه اندازی  ▪

 VMware Site Recovery Manager(SRM) طراحی و نصو و راه اندازی ▪

 دوره های تخصصی گذرانده شده:

 (2017، زمان:Dubai)مکان: Commvaultنرم اززار  ▪

▪ Managing HP 3PAR StoreServ I :مکان(Dubai:2015، زمان) 

▪ Managing HP 3PAR StoreServ II:مکان(Dubai:2015، زمان) 

▪ Designing Cisco Data Center Unified Fabric(DCUFD)  مکان(Turkey:2014،زمان) 
▪ HP Virtual Infrastructure with ESX Server and Virtual Center3: Install and 

Configure :مکان(Dubai:2009، زمان) 

▪ Replication Solution for EVA Storage:مکان(Dubai:2009، زمان) 

▪ VMware vSphere:Troubleshooting :مکان(Dubai:2010، زمان) 



▪ VNX Block Storage Deployment and Management EMC مکرران( Singapore ،

 (2011زمان:

 

 :تدریس سوابق

 حال حاضر(-1386) ارژنگ  مرکز آموزش رمیس •

 VMware Vsphere6.5 install,configure and manageدوره  ▪

 VMware6.5 Optimize and Scaleدوره  ▪

 VMware Vsphere6 install,configure and manageدوره  ▪

 VMware6 Optimize and Scaleدوره  ▪

 Accelerated SAN Essentialدوره  ▪

 Managing HP EVAدوره  ▪

 EMC Information Storageدوره  ▪

 EMC VNX Foundationدوره  ▪

 EMC VNX Deploymentدوره  ▪

 CCNAدوره  ▪

 (1392 -1388سماتک ) •

 VMware Vsphere5.1 install,configure and manageدوره  ▪

 Accelerated SAN Essentialدوره  ▪

 CCNAدوره  ▪

• PRP(1388) 

 (1391کاریار ارقام ) •

 (1391رایان اندیشان زراز ) •

 (1391)آریانا پیشرو  •

 ]1392[در مرکز آموزش ارژنگ  EMC VNX Foundationبرگزاری دوره  •

 [1390]در ایران  Vsphere5.0برگزاری اولین دوره رسمی  •

 [1395]در ایران VSPHERE6.0 Install,configure,manageبرگزاری دومین دوره رسمی  •

 ]1388 [) برای شهرداری تهران( Accelerated SAN Essentialبرگزاری دوره  ▪

 ]1388 [ )برای مرکز انفورماتیک مخابرات( SAN Fundamentalبرگزاری دوره  ▪

)بررای شرهرداری تهران،بیمره  Designing and Implementing HP SAN Solutionsبرگرزاری دوره  ▪

 ]1390-1387[( ،مخابرات زیر ساخت،خدمات انفورماتیکایران، گاز شیراز

 Implementing HP StorageWorks Enterprise Virtual Array Solutionsبرگرزاری دوره  ▪

 ]1392-1387[( ، بانک کارآزرین،ساپکو، نهاد ریاست جمهوری)برای شهرداری تهران،بیمه ایران، گاز شیراز

 ]CCNA ] 1392-1387دوره  ▪

 ]BCMSN ] 1389-1387دوره  ▪

 FWSM (1389)برگزاری دوره  ▪

 )Accelerated SAN (1388-1392برگزاری دوره  ▪

 )Vsphere4:Install,configure,manage (1388-1390برگزاری دوره  ▪

 )Vsphere5:Install,configure,manage (1390-1392برگزاری دوره  ▪

 )Vsphere5.5:Install,configure,manage (1393برگزاری دوره  ▪



 )Vsphere6.0:Install,configure,manage (1394-1395برگزاری دوره  ▪

 )HP Data Protector (1390برگزاری دوره  ▪

 )1390)برای شرکت ملی گاز  IPSEC VPNبرگزاری دوره  ▪

 )EMC Information Storage Systems (1393-1395برگزاری دوره  ▪

 VNX Fundation(1395-1393)برگزاری دوره  ▪

 VNX Block Deployment(-13951394)برگزاری دوره  ▪
 




