
 
 

 

 

 

 

 

 مهرداد توکلی 

 ITمشاور ،طراح و مدرس 
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 درباره من     

( | Cloud Computing,Virtualization,Storageمتخصص ، مشاور ، طراح ، مدرس و مجری پروژه های حوزه رایانش ابری ، مجازی سازی و ذخیره سازی )
 ساله   16کار  سابقهدارای ( | Network & System Adminدارای پیش زمینه تخصصی در حوزه سرویس های مایکروسافتی و شبکه )

 
 

 تماعی شبکه اج     

mehrdad-tavakkoli 

 

 حرفه ای   سوابق شغلی     

 مدیرعامل و مدیرفنی 

 مهرپرداز اوژن ِتک :شرکت 

 ۱۳۹۸خرداد  :آغاز همکاری از 

  :وظایف و دستاوردها  

  بنیان گذار ، مدیرعامل و مدیر فنی شرکت  ■  

 مدیر واحد مهندسی و طراحی 

 مهندس ی و توسعه گاز ایران :شرکت 

 ۱۳۹۶اردیبهشت  :آغاز همکاری از 

  :وظایف و دستاوردها  

   طراح، ناظر و مدیر واحد مهندس ی و طراحی ■  

 ایانش ابری مدرس حوزه مجازی سازی و ر 

 عالی آزاد ارژنگ :آموزشگاه 

 ۱۳۹۵  :آغاز همکاری از 

  :وظایف و دستاوردها  

  مدرس دوره های مجازی سازی مرکز داده ، دسکتاپ ، ذخیره سازی و رایانش ابری  ■  

 سرپرست پروژه  

 افزار پرداز رمیس :شرکت 

 ۱۳۹۱اردیبهشت  :آغاز همکاری از 

  :وظایف و دستاوردها  

  مجری زیرساخت های آی تی سرپرست پروژه ، ممیز ، طراح سرویس ها و شبکه ، طراحی و ■  

 مشاور زیرساخت منطقی مراکز داده 

 بانک کشاورزی  :سازمان/نهاد 

 ۱۳۹۸فروردین  :آغاز همکاری از 

  :وظایف و دستاوردها  

 مشاور در حوزه زیرساخت مجازی سازی ، ذخیره سازی   ■  

 مدیر شبکه و زیرساخت 

 مهندس ی و توسعه گاز ایران :شرکت 

 ۱۳۹۶فروردین  - ۱۳۹۱اردیبهشت  :آغاز همکاری از 

  :وظایف و دستاوردها  

  سرپرست واحد شبکه و زیرساخت فیزیکی و منطقی ■  

 Microsoftمدرس دوره های    

 فرادانش :موسسه 

 ۱۳۸۸  - ۱۳۸۶  :آغاز همکاری از 

  :وظایف و دستاوردها  

 MCSA,MCSEمدرس دوره های مایکروسافت  ■  

  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 دوره ها و گواهینامه ها     

VMware Certified Advance Professional 6.5-Data  
Center Virtualization | VCAP Design 2020 

 VMware :موسسه 

VMware Certified Professional 6.7-Data Center  
Virtualization | VCP-DCV 

 VMware :موسسه 

VMware Certified Professional 6.5-Data Center  
Virtualization | VCP-DCV 

 VMware :موسسه 

VMware Certified Professional 6-Data Center  
Virtualization | VCP-DCV 

 VMware :موسسه 

VMware Certified Professional 5.5-Data Center  
Virtualization | VCP-DCV 

 VMware :موسسه 

VMware Certified Professional 6- VCP-DTM   

 VMware :موسسه 

VMware Certified Associate )VCA( | Workforce  
Mobility 

 VMware :موسسه 

VMware Certified Associate )VCA( | Workforce  
Mobility 

 VMware :موسسه 

  Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Advanced  
Administration | CWS-315I 

 Citrix :موسسه 

Citrix Certified XenDektop 7.15 Virtualization    |
CCA 

 koenig-solutions | Citrix Partner :سسه مو

Citrix Certified XenApp 6 Virtualization | CCA 

 Citrix :موسسه 

  Citrix ADC)NetScaler( 12.x Essentials and Traffic  
Management | CNS-220I 

 Citrix :موسسه 

Deploying App and Desktop Solutions with Citrix  
XenApp and XenDesktop 7.6 | CXD-300I 

 Citrix :موسسه 

Managing App and Desktop Solutions with Citrix  
XenApp and XenDesktop 7.6 | CXD-203I    

 Citrix :موسسه 

  Microsoft Certified Professional 2003 

 Microsoft :موسسه 

Microsoft Certified Solutions Associate)MCSA(    |
2003,2012 

 Microsoft :موسسه 

Microsoft Certified Solutions Associate )MCSA(    :
Security 2003 

 Microsoft :موسسه 

Microsoft Certified Solutions Associate )MCSA(    :
Security 2003 

 Microsoft :موسسه 

Microsoft® Certified Technology Specialist  
MCTS 2008 

 Microsoft :موسسه 

Microsoft® Certified IT Professional : MCITP  
2008 

 Microsoft :موسسه 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ها پروژه گزیده ای از      

 مشاور ، طراح و مجری زیرساخت مجازی و ذخیره سازی   

 کارفرما / درخواست کننده : موسسه مالی و اعتباری نور

 ۱۳۹۸تاریخ :  

 شناخت ، طراحی ، اجرا و مشاوره زیرساخت مجازی سازی مرکز داده و دسکتاپ های مجازی و سیستم ذخیره سازی

 

 مشاور زیرساخت مجازی و سرویس ها ، پیمانکار سرویس اینترنت امن   

 کارفرما / درخواست کننده : شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی بانک ملت

 Citrix XenApp/XenDesktopمشاوره در حوزه زیرساخت مجازی ، ذخیره سازی ، حضور در جلسات ، ممیزی ، اجرای سیستم اینترنت امن بر پایه محصول 

 

   Application Presentationراه اندازی پلتفرم    

 کارفرما / درخواست کننده : گروه صنعتی ایران خودرو

 راه اندازی شده است. Citrix XenDesktop/XenAppپروژه ارائه نرم افزار سیستم فروش در کلیه نمایندگی های شرکت ایران خودرو که توسط محیط جدید 

 

 حوزه ذخیره سازی   مشاور   

 کارفرما / درخواست کننده : شرکت سایپا یدک

 راه اندازی دستگاه و نظارت بر پیمانکار،  LOM-LOSفاز شناخت ، طراحی فیزیکی و منطقی ، برآورد و ارائه 

 

 مشاور و مجری حوزه ذخیره سازی ، مجازی سازی و سرویس های مایکروسافتی   

 زامیادکارفرما / درخواست کننده : شرکت 

 باز طراحی و اجرای زیرساخت مجازی و مشاور در حوزه خرید و راه اندازی سرویس های مایکروسافتی 

 

 پروژه کامل زیرساخت مجازی مرکز داده   

 کارفرما / درخواست کننده : سازمان راه داری و حمل و نقل جاده ای

 مجازی و ذخیره سازی مرکز دادهشناخت ،طراحی ،اجرای کامل و بهینه سازی پروژه زیرساخت 

 

 مشاور حوزه مجازی سازی   

 کارفرما / درخواست کننده : شرکت شبکه گستر 

در پروژه های مختلفی همچون بانک ( MacAfee , Bitdefenderمشاور مجازی سازی و راه اندازی محصوالت آنتی ویروس خاص محصوالت مجازی سازی )
 ران خودرو و...مرکزی، سازمان بهزیستی کل کشور ،ای

 

 

 

 

 



 

 

 مشاور و مجری پروژه های زیرساخت مجازی سازی مرکز داده ، دسکتاپ و ذخیره سازی   

 کارفرما / درخواست کننده : شرکت توسعه ارتباطات آراد سامانه

 VMware vSphere , Citrix XenApp/XenDesktopمشاوره و اجرای پروژه های مختلف بر پایه محصوالت 

 

 در سطح استان آذربایجان شرقی   Application Presentationاجرای پروژه    

 کارفرما / درخواست کننده : بیمه سالمت استان آذربایجان شرقی

 برای دفاتر پیشخوان و شهرستان های تابعه  Citrix XenApp 6.5طراحی ،اجرای کامل و بهینه سازی پروژه 

 

 ITمشاور زیرساخت    

 کارفرما / درخواست کننده : شرکت مشانیر

 مشاور مجازی سازی سرور ها و فضای ذخیره سازی 

 

 Application Presentationمجری پروژه    

 کارفرما / درخواست کننده : صندوق بازنشستگی نفت

 Citrix XenApp 6.5طراحی ،اجرای کامل و بهینه سازی پروژه 

 

 اجرای پروژه دسکتاپ های مجازی جهت برگزاری آزمون    

 کارفرما / درخواست کننده : دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  Citrix XenDesktopطراحی و اجرای پروژه مجازی سازی دسکتاپ های مجازی بر پایه 

 

 اجرای پروژه ذخیره سازی   

 کارفرما / درخواست کننده : سازمان آب و فاضالب همدان

 SANی و راه اندازی سیستم های ذخیره سازی طراح

 

 مدرس حوزه مجازی سازی مرکز داده   

 کارفرما / درخواست کننده : گاز استان کرمان

 VMware vSphere 6.7 :ICMتدریس دوره 

 

 مدرس حوزه مجازی سازی مرکز داده   

 کارفرما / درخواست کننده : شرکت ایریسا

 VMware vSphere 6.7 :ICM , Optimize & Scaleتدریس دوره 

 

 مدرس حوزه مجازی سازی دسکتاپ   

 کارفرما / درخواست کننده : سازمان قطار شهری مشهد

 Citrix Virtual Apps & Desktopsتدریس دوره 

 مدرس حوزه مجازی سازی    

 کارفرما / درخواست کننده : سازمان ملی زمین و مسکن

 


