
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه 

 
 

 :سال32      سن 

 :متاهل   وضعیت تاهل 

 :ایران/تهران   محل سکونت 

 :ایرانی   ملیت 

 :اسالم    دین     

 :کاردانی برق الکترونیک –کارشناسی کامپیوتر سخت افزار     رشته تحصیلی 

 :شبکه های کامپیوتری   تخصص 

 

 تحصیالت
 

 

 

  تهران-ایران    (5831-5831هواپیمایی کشوری سراسری )دانشگاه 

 09.51معدل:    فوق دیپلم الکترونیک هواپیما   

 

 ( 5831-5831دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب)    تهران-ایران 

 01.32معدل:    مهندسی کامپیوتر سخت افزار  

 

 سایر مدارک
 
 

    

         MCSA/MCSE 2003/MCITP Enterprise                     مدارک بین المللی مایروسافت 

          FCNSA/FCNSP          شرکت پویش افزار هوشمند                  

 ITمهارت های 
 
 

سیستم عامل، شبکه های کاپیوتری و سخت افزار    

 Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2    Expert 

 Windows 7/8/8.1      Expert 

 Exchange 2010/2013       Expert 

 Microsoft Hyper-V Virtualization     Expert 

 VMWare ESX/ESXi Virtualization          Expert  

 SharePoint 2010/SharePoint 2013      Intermediate 

 Cisco Knowledge       Intermediate 

 Fortigate Knowledge      Intermediate 

 

 

 

 محمد حسن نامجو

 



 سوابق کاری
 
 

 (5831-5831امنیت اطالعات ) اداره –بانک کار آفرین  
 

  امنیت اطالعات بانک کار آفرین ادارهسرپرست واحد عملیات 

 مسئول پروژه جابجایی و جایگذاری سامانه های امنیتی جدید اداره امنیت اطالعات بانک کار آفرین 

  محل جدید به همراه تهیه مستندات الزمپروژه جابجایی مرکز داده اداره امنیت به مسئول 

  ویندوزهای طراحی جدید شبکه دفتر امنیت اطالعات بانک کار آفرین بر اساس سیستم عامل (Client  وServer) 

  به روز رسانی زیر ساخت مجازی مبتنی برVMware ESXi 5.1  وVMware ESXi 5.5  بهVMware ESXi 6.0 

  طراحی و پیاده سازی زیر ساخت مجازی ادراه امنیت مبتنی برVMware 

  طراحی و راه اندازی مایکروسافتExchange Server 2013  به همراه قابلیتDAG  و سیستمBackup آن 

  امنیت اطالعات بانک کار آفرین ادارهمایکروسافت در  2103راه اندازی سرویس های مبتنی بر محصوالت 

  شرکت در پروژهFine Tuning  وTrouble Shooting  سیستم هایSEIM 

  امنیت اطالعات بانک کار آفرین ادراهراه اندازی فایروال سخت افزاری 

  قابلیت راه اندازیFSSO  سامانهFortigate جهت احراز هویت کاربران شبکه برای استفاده از اینترنت 

 

 (5834) پترو ایرانشرکت  –پروژه 
 

  مشاوره و ارائه راه کار جهتUpgrade  نمودنExchange 2003  بهExchange 2010 

  بررسی و ارائه به روش های مورد نیاز جهت عملکرد و راه اندازی قابلیت های مورد نیاز درExchange 2010 

 

 (5838)برگزاری دوره های آموزشی  –بانک کارآفرین 

 

  برگزاری دوره های آموزشیNetwork+ ،Advance Networking  وMCSA 2012  ساعت برای پرسنل اداره امنیت 221به مدت 

  برگزاری دوره آموزشیCustomize  برای سرویسExchange 2013 در اداره امنیت 

 

 (5838شرکت کیمیا گران ) –پروژه 

 

  مشاوره در خصوص راه اندازی کامل سرویس های مایکروسافتی، مجازی سازی مبتنی برVMware  و ساختارVDI  مبتنی برVMware 

View Horizon 
 

 

 (5831) شرکت کارآوران -پروژه 

 

  راه اندازی کامل سرویس های مایکروسافتی، مجازی سازی مبتنی بر مشاوره در خصوصVMware  و ساختارVDI  مبتنی برVMware 

View Horizon 

  راه اندازی سیستمExchange 2010  به همراه سرویسEdge 

 

 (5831)مرکز آمار  Exchange Server نصب پروژه

 

  راه اندازیExchange Server 2010  در مرکز داده مرکز آمار، انجام مراحلAD Clean Up ساخت ایمیل سازمانی پرسنل از طریق ،
Script و بازگردانی نسخه پشتیبان ایمیل سرور قبلی 

 

 



 (5834-5831) رایکاموسسه 

 

  مدرس دورهVMware vSphere Install, Configure and Manage v6.0 

  مدرس دورهVMware vSphere Optimize and Scale v6.0 

 

 

 (5834-5831) عصر آرادموسسه 

 

  مدرس دورهVMware vSphere Install, Configure and Manage v6.0 

  مدرس دورهVMware Horizon View Install, Configure and Manage v6.0 

  مدرس دورهVMware vSphere Optimize and Scale v5.5 

  مدرس دورهVMware vSphere Optimize and Scale v6.0 

 

 

 (5833-5831)هکشان نور کموسسه 

 

 :مدرس دوره های 

 

VMware 4.x/5.x (VCP, VCAP) 

VMware 6.0 (VCP, VCIX) 

VMware Horizon View 5.0 

Hyper-V 2008 R2, 2012 R2 

System Center Suite 2007, 2010 

MCSA/MCSE 2003, 2012 

MCITP 2008, 2008 R2 

Exchange Server 2010, 2013 

Lync 2010 

Advance Networking 
Network+

  

 (5833-5831)کهکشان مشاور شرکت  

  2102و ویندوز سرور  8بررسی سرویس های جدید و امکانات موجود در ساختارهای ویندوز 

 مسئول توسعه و تحقیق در زمینه محصوالت مایکروسافتی و بررسی قابلیت های آنها 

  زیر ساختطراحی و پیاده سازی شرکت در پروژه Active Directory بانک ملت 

  شرکت در پروژه طراحی و پیاده سازی ساختارSystem Center بانک ملت در 

  نرم افزارمسئول پیاده سازی System Center Data Protection Manager 2010 در ساختار بانک ملت 

  مسئولTuning زیر ساخت شبکه دفتر امنیت اطالعات بانک کارآفرین و مشاور 

  مسئول طراحی زیر ساخت مجازیVMware در شبکه دفتر امنیت اطالعات بانک کارآفرین 

 مسئول طراحی زیر ساخت مجازیMicrosoft  در شبکه دفتر امنیت اطالعات بانک کارآفرین 

  مسئول راه اندازیLync Server 2010 مشاور در شبکه داخلی شرکت کهکشان 

  مسئول راه اندازیExchange Server 2010 مشاور در شبکه داخلی شرکت کهکشان 

  مسئول به روزرسانی نرم افزارExchange 2010  بهExchange 2013 مشاور در شبکه داخلی کهکشان 

  راه اندازیFax Server  و ایجاد یکپارچگی باExchange Server 2010 نور در شبکه داخلی کهکشان 

 ختمان کهکشان مشاوراشرکت در طراحی و پیاده سازی شبکه جدید س 

 هماتوسعه ارتباطات  شبکه کهکشان در دیتا سنتر  مسئول راه اندازی و طراحی 

  تهیهProposal  مربوط به نرم افزارLync 2010  مرکز آمار ایرانداخلی برای شبکه 



  مشکل یابی و راهنمایی جهت نصب و به روز رسانی نرم افزارExchange 2007 SP3 

 افزارهای مانیتورینگ مانند  مراه اندازی نرPRTG 2012/2013 ،OP-Manager 

 

  IT (5833-5834)کارهای شخصی انجام شده در حوزه کامپیوتر و  

 

 نصب و راه اندازی سرور در ابعاد کاری کوچک تا متوسط 

  اسمبل و راه اندازی سیستم هایWorkstation 

 نصب و راه اندازی شبکه های بیسیم در ابعاد شرکت های کوچک تا متوسط 

  راه اندازی شبکه های مجازی برای شرکت های کوچک تا متوسط به کمکVMware Workstation 

 انجام امور کابل کشی و دوربین های مدار بسته برای شبکه های کوچک تا متوسط 

  ساعت در واحد فناوری اطالعات بانک صنعت و معدن 361کار آموزی به مدت 

 

 

 مهارت های زبان

 

 خواندن، نوشتن و صحبت(مادری     زبان فارسی( 

 خوب   )صحبت( زبان انگلیسی 

 )بسیار خوب   زبان انگلیسی )خواندن 

 )عالی  زبان انگلیسی )خواندن متن فنی 

 )خوب   زبان انگلیسی )نوشتن 


