
 یدرمشخصات ف

 دسي ارشناشارک :تتحصیالمیزان  ين طوسيدخواجه نصيرال دانشگاه محل تحصیل:

گرايش شبکه های مخابراتي و  -سي برقدمهنرشته تحصیلي :  

 کامپيوتری

 مدارک بین المللی

 :HPمدارک شرکت 
 HPE ASE Storage Solutions Integrator V2 
 HPE ATP Hybrid Solutions V1 

 :EMCمدارک شرکت 
 Dell EMC Unity Solutions Specialist - Implementation Engineer V2 
 Dell EMC Information Storage and Management (ISM v3.0) 

 :Ciscoمدارک شرکت 

 Cisco CCNA 200-301 

 :EXINمدارک شرکت 

 EXIN CDCP (Certified Data Center Professional) 

 :Juniperمدارک شرکت 

 Juniper CJFV - Spectrum Institute – Dubai Branch 

 داخلیارک دم

 رکدم رکداخذ م سال

2012 Cisco CCNP 
2012 VMware VCP5 
2012 Microsoft MCITP 
2012 Cisco CCNA 
2019 Security Plus 

2019 ISMS ISO27001 

 مقاالت علمی

 مقاله:

 Weighted Consensus-Based Cooperative Spectrum Sensing with Learning Automata (LA) in 

Cognitive Radio Networks 

 
 چاپ:

 CSI International symposium on Computer Networks and Distributed Systems (CNDS) – 2013 

 

 

 

http://www.epi-ap.com/services/1/3/4/Certified_Data_Centre_Professional_(CDCP)


 یسوابق کار
 سوابق کاری:

  تا کنون( 1392شرکت سرو رایانه ) از سال 

o مسئولیت: کارشناس ارشد دیتاسنتر 

  (1392تا  1391شرکت ارویس)از سال 

o :کارشناس فني شبکه مسئولیت 

  ( 1391شرکت پیشتاز) 

o  شبکهمسئولیت:کارشناس فني 

 

 مهمترین پروژه های انجام شده:

  مدیر پروژه نگهداری تجهیزات ذخیره سازیHitachi USP-V & USP 600 

  نگهداری تجهیزات ذخیره سازیHitachi VSP & USP-V 

 زیرساخت  مدیر پروژه نگهداریSOC شامل تجهیزاتHPE Synergy & 3PAR 8440, Cisco MDS 

9000 series 

  مدیر پروژه نگهداری و بهینه سازی تجهیزات ذخیره سازی و شبکهSAN  شامل ذخیره سازهای سریEMC 

VNX  وUNITY  وBrocade SAN Switch 

  راه اندازی و نگهداری تجهیزاتEMC Unity  و پیکربندیUnity Replication کز دادهمرچندین  بین 

 شامل تجهیزات راه اندازی و مدیریت پروژه بکآپHPE ESL G3   وHPE ESL 712e 

  نگهداری تجهیزات ذخیره سازیHPE 3PAR 7000 & 8000 Series  وEVA 6500 & 8400 

  مدیر پروژه راه اندازی و نگهداری راهکارContinuous Protection مبتني برRecoverPoint for 

Virtual Machine 

  مدیر پروژه نگهداری زیرساخت مجازی شامل تجهیزات ذخیره سازیVNX 5400 ،EVA4400  و راهکار

 vSphere 6.0مجازی سازی 



  عضو تیم راه اندازی زیر ساختSAN  شامل تجهیزاتCisco MDS9710 ،EMC VPLEX & 

VNX7600 

  عضو تیم راه اندازی و نگهداری زیر ساختSAN  3شاملPAR 7400 ،NEXUS5000 ،Brocade SAN 

SW 

  عضو تیم طراحي و نگهداری بستر شبکهLAN مرکز دادهن چندی 

 شامل تجهیزات پردازشي  نگهداری زیرساخت مجازی مدیر پروژهIBM BladeCenter H  و تجهیزات

 Hitachi USP-Vذخیره سازی 

  طراحي و راه اندازی زیرساختSAN  شامل تجهیزات Fortigate 100D, SW3850, MSA2040, 

DL380G9  و زیرساخت مجازی مبتني برVMWare vSphere 6.0 

  مدیر پروژه نگهداری تجهیزات ذخیره سازیEMC VNX 

  عضو تیم راه اندازی پروژهBilling  3شاملPAR 8000 ،HPE SuperDome 

 پروژه زیرساخت  عضو تیم راه اندازیSAN  3شاملPAR 8000 ،HPE BladeSystem C7000 ،HPE 

StoreOnce 

  راه اندازی و نگهداری تجهیزات ذخیره سازی شامل تجهیزاتHPE 3PAR 8000 و HPE StoreOnce 

  مشاور در حوزه سیستم های ذخیره سازی، مجازی سازی و تهیه چندین سازمان و موسسه مالي در مشاور (

 نسخ پشتیبان(

 

 توانمندی ها:

  طراحي و پیاده سازی راهکارهای مجازی سازی و بهینه سازی مبتني بر محصوالتVMWare 

  طراحي و پیاده سازی راهکارهای شبکه مبتني بر محصوالتCisco  شاملCampus Network ،

DataCenter Network  و پیکربندی تجهیزات سریCatalyst ،Nexus ،MDS  وFabric 

Interconnect 

  طراحي، نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازیEMC  :شاملUnity, VPLEX, DataDomain, 

VNX 



  طراحي، نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازیHitachi  :شاملVSP G Series ،VSP ،USP V  و

USP600 

 امنیتي تجهیزات  طراحي، نصب و راه اندازیFortiGate ،Cyberoam  وJuniper 

  طراحي، نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازیHPE  :3شاملPAR, EVA, StoreOnce, 

StoreVirtual, MSA, ESL & MSL, Nimble 

  طراحي و پیاده سازی راهکار هایStorage Area Network  :شاملFC, FCoE, iSCSI 

  طراحي و پیاده سازی راهکارهای محافظت از اطالعات مبتني برVEEAM, CommVault, Veritas 

  طراحي و پیاده سازی راهکارStorage Replication :3شاملPAR Remote Copy Peer 

Persistence, HPE Continuous Access & Business Copy 

  طراحي و پیاده سازی راهکار هایContinuous Protection  شاملEMC RecoverPoint  وEMC 

RP4VM 

  مشاوره، طراحي، تهیه مستنداتLOM ،LOS  و ارائه راه کارهای تخصصي در کسب و کارهایي با محیط های

Enterprise ها، شرکت های بیمه ای و هلدینگ های صنعتي، شامل موسسه های مالي و بانک 

 

 


