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 1361: متولد 

  تهران ساكن :

 

 چکیده
 

بعنوان سرپرست بخش فني و مشاوره در طراحي بخش شبکه ذخیره سازی و همچنین  ITسال در زمینه  10با توجه به سابقه بیش از 

و  3( مشغول به فعالیت مي باشم. ارائه پشتیباني الیه DRارائه راه كارهای تهیه نسخه پشتیبان و یا پیاده سازی سایت های پشتیبان)

منجر به رضایت كامل مشتری گردد از جمله وظایف ، سرپرستي تیم فني در جهت اطمینان از كاركرد سیستم های نصب شده كه 2

اصلي بوده است. همچنین تبدیل نقاط ضعف فني در محیط مشتری به پتاسنیل جدی فروش تجهیزات و یا راه كارهای خاص در كنار 

 تیم فروش نیز از اهداف كاری در این زمینه بوده است.
 

 مهارتها
  

 مهارتهای نرم افزاری
 ،ساز  ذخیره های دستگاه محصوالت با مرتبط افزارهای نرم اندازی راه نصبNetApp 

 ،محصوالت نرم افزاری  و پیکربندی  اندازی راه نصبCisco UCS  

 ،ساز  ذخیره های دستگاه محصوالت با مرتبط افزارهای نرم اندازی راه نصبEMC 

 ،میزكار سرویس پیکربندی اندازی، راه نصب ( مجازیVDI بر روی بستر )VMware 

 ،مجازی سازی  سرویس پیکربندی اندازی، راه نصبVMware  و آشنائي كامل با قابلیت های ویژه مانندSDRS,DRS,FT,.. 

 ،و یکپارچه سازی راه كار پیکربندی  نصبVMware SRM با الیه ذخیره ساز 

 ،افزار  نرم اندازی راه نصبSymantec BackupExec همراه  بهAgent های مربوطه 

 ،افزار  نرم اندازی راه نصبSymantec Netbackup همراه  بهAgent های مربوطه 

 ،افزار  نرم اندازي راه نصبSymantec BackupExec System Recovery 

 ،افزار  نرم اندازي راه نصبSymantec Endpoint Protection 
 ،افزار نرم اندازی راه نصب Veeam Backup&Replication  

 ،افزار  نرم اندازي راه نصبDouble‐Take Availability 

 ،هاي شرکت  سرويس و ها عامل سيستم اندازي راه نصبMicrosoft 
 ،مانيتورينگ محيط ذخيره سازی اطالعات هاي سرويس اندزاي راه نصب 

 

 مهارتهای سخت افزاری و موارد مرتبط

 

 پشتيباني سخت افزاری و نرم افزاری کامل محصوالت  اندازي،پيكربندي، راه ، نصبNetApp  در سری های

FAS22X,FAS25XX,FAS32XX,FAS80XX ساز و تسلط کامل بر سيستم عامل  ذخيرهDataONTAP 8.X 7Mode 10)بيش از 

 سايت فعال و مهم دولتی و خصوصی بزرگ(
 پشتيباني سخت افزاری و نرم افزاری کامل محصوالت  اندازي،پيكربندي، راه ، نصبNetApp در سری های 

FAS82XX,FAS26XX,FAS25XX,FAS80XX ساز و تسلط کامل بر سيستم عامل  ذخيرهONTAP 9 , Cluster Mode 

 پشتيباني سخت افزاری و نرم افزاری کامل محصوالت  اندازي،پيكربندي، راه ، نصبCisco UCS(B Series, FI, …) 

 صب، راه اندازی پيکربندی سخت افزاری دستگاه های محصوالت نEMC  در سریVNX  

 ،رده  در ساز ذخيره پشتيباني اندازي،پيكربندي، راه نصبMidrange هاي  دستگاه شاملPromise  مدل هایVtrak  وVessraid  و

 سايت فعال دولتی و خصوصی( 200)بيش از  MSAسری  HPهمچنين دستگاه های 
 ،هاي  دستگاه پشتيباني اندازي،پيكربندي، راه نصبTape Library  شرکتTandberg  وOverland  در تمامی رده ها 

 ،ساز شرکت  ذخيره سازي همانند هاي دستگاه پشتيباني، اندازي،پيكربندي، راه نصبVicom  
 ،اندزاي،پيكربندي تجهيزات  راه نصبFabric  شرکتQlogic  از قبيلFabric Switch , Fabric HBA ,Intelligent Storage 

Router 

 ،اندزاي،پيكربندي تجهيزات  راه نصبFabric شرکت Brocade  

 سرورهاي  كامل نصب و راه اندازی  آشنائيHP  در ردهMLوDL وBL 
 سيم بي هاي شبكه اندازي راه نصب، با آشنائي 
 اندازي محصوالت  راه و نصب با آشنائيMikrotik 

 



 

 و بین المليدوره ها و مدارك داخلي 
  

 (Certificationsمدارك بین المللي)
 
  گواهي رسمي شركتNetApp -  NetApp Certified Implementation Engineer 

SAN Specialist, ONTAP (NCIE) NS0-507 

  گواهي رسمي شركتNetApp – NS0-157 NetApp Certified Data Management Administrator(NCDA) 

  گواهي رسمي شركتCompTIA –  CompTIA Storage+  

  گواهي رسمي شركتMicrosoft – Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE 2016) 

  گواهي رسمي شركتMicrosoft – Microsoft Certified Solutions Associate(MCSA 2012, 2016) 

 

 (Boot Camp, Workshopدوره های تخصصي بین المللي برگزار شده توسط كمپاني های اصلي)

 
  شركت در دوره تخصصيVCP  شركتVMware  برگزار شده توسطGlobal Knowledge  

  شركت در دوره تخصصيClustered Data ONTAP Administration  شركتNetApp  برگزار شده توسطFastLane 

  شركت در دوره تخصصيData ONTAP Data Protection Administration  شركتNetApp  برگزار شده توسطFastLane 

  شركت در دوره تخصصيDesigning the FlexPod Solution  شركتNetApp برگزار شده توسط FastLane 

  شركت در دوره تخصصيImplementing and Administering the FlexPod Solution شركتNetApp  برگزار شده توسطFastLane 

 
 راستي آزمایي مدارك و دوره های ذكر شده قابل ارائه خواهد بود.الزم به ذكر است در صورت نیاز مدارك 

 

  

 آموزشيسوابق 
 

 مدرس آموزشگاه دانش 

 تدریس دورهStorage+  و مباني ذخیره سازی اطالعات 

  تدریس دوره پشتیبان گیری اطالعات بر اساس نرم افزار هایSymantec 

 
جهت سازمان های دولتي و خصوصي از قیبل پتروشیمي مارون ، شركت نفت گاز سپانیر، شركت مکفا، فاوا  +Storageتدریس دوره 

 سایت دولتي و خصوصي دیگر در قالب مدرس شركت نگاره 100شركت راه اهن و بیش از شهرداری مشهد، 
 

 سوابق حرفه ای
 

 تهران - كت،نایرونا شر – فني كارشناس
 مركزی سایت در مختلف سرویسهای نگهداری .تهران نفت پاالیشگاه در شبکه كارشناس 

 تهران دفتر كنگان سیمان شركت در شبکه كارشناس 

 

 

 10/1382الي  06/1380

 نگاره اطالعات تحلیلگران شركت – پشتیباني بخش سرپرست  

 سازی همانند و دادها سازی ذخیره جامع كارهای راه مشاوره ارائه (Mirroring) ساز ذخیره 

 بر  مبتني گیری پشتیبان جامع كارهای راه مشاوره ارائهDisk و Tape و دادها و سرویس از 

 پشتیبان سایت اندازی راه

  ارائه راه كارهای جامع ذخیره سازی مبتني برConverged Infrastructure  با محصوال
Cisco UCS 

 الي تاكنون 11/1382

  طراحي معماری شبکه ذخیره سازی اطالعات بر اساس ذخیره سازهایEnterprise   شركت

 EMCو  NetAppهای 

 جهت پیاده سازی در مباحث دوربین  سازی ذخیره جامع كارهای راه و طراحي مشاوره ارائه

  (VMS)های مداربسته و پیکربندی در نرم افزارهای تخصصي مدیرت تصاویر

 



  معماری شبکه ذخیره سازی اطالعات بر اساس ذخیره سازهای محصوالت طراحي

Midrange  شركت هایHP  وPromise 

  آشنائي كامل با نحوه محاسبه بازدهي دستگاه ذخیره سازی و تحلیل داده های موجود در

  VMwareو سرویس های مجازی سازی  Oracle  ،SQLسازمان از قبیل پایگاه های داده 

 ار محیط ذخیره سازی اطالعات جهت بهترین بازدهي و طراحي ساخت

  طراحي سایت پشتیبان بر اساسRPO  وRTO  مورد نظر و همچنین ارائه طرح جامع جهت

 VMware SRMانتقال اطالعات به سایت پشتیبان و ادغام راه كارهایي مانند 

 

 سوابق تحصیلي
 

 دیپلم نقشه كشي صنعتي

 
 


