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 مدیر پروژه ارتباطات مراکز داده –تهران  -شرکت ثامن ارتباط عصر

 تا کنون. 1391 آبان 
 طراحی شبکه مرکز داده اصلی موسسه اعتباري ثامن •

  موسسه اعتباري ثامن پشتیبانطراحی شبکه مرکز داده  •
  طراحی شبکه مرکز داده بحران موسسه اعتباري ثامن •

 لی، پشتیبان و بحران موسسه اعتباري ثامنطراحی ارتباطات مابین مراکز داده اص •

 پیکربندي تجهیزات شبکه مراکز داده اصلی، پشتیبان و بحران موسسه اعتباري ثامن •

و  EIGRP ،OSPFتخصصی پروتکل هاي مسیر یابی و پشتیبانی پیاده سازي طراحی،  •
BGP 

طراحی، پیاده سازي و پشتیبانی تخصصی تکنولوژي هاي سوئیچینگ مراکز داده اعم از  •
MST ،VPC+  ،Fabricpath ... و 

 موسسه اعتباري ثامن Extranetطراحی و برقراري ارتباطات شبکه  •

 مدیریت گروه پشتیبانی و مانیتورینگ شبکه مراکز داده موسسه اعتباري ثامن •

 ه اعتباري ثامنپیاده سازي مرکز تماس موسس •

 موسسه اعتباري ثامن VoIPطراحی، پیاده سازي و پشتیبانی شبکه  •

 تحقیق و توسعه بر روي تکنولوژي هاي جدید شبکه هاي کامپیوتري •



 استخراج طرح و ارائه توجیح هاي الزم در خصوص پروژه هاي جدید •

( WANارائه طرح، مطالعه و تحقیق و پیاده سازي راه کارهاي جدید بهینه سازي شبکه هاي  •
WAN Optimizer( 

 پروژه هاي جدید LOMاستخراج  •

 پروژه هاي جدید براي ارائه به کار فرما. ROIاستخراج توجیح مالی، ارائه برنامه بودجه و  •

 WBSاستخراج مراحل انجام پروژه و  •

 ، مدیریت پروژه از ابتدا تا انتهاارائه طرح  صصی ،تخ شرکت در مناقصات •
 
 

 
 شبکهمدیر  -تهران  – SATA Holdingشرکتهاي بین المللی گروه 

 .1391آذر ماه تا  1387بهمن  
 Cisco راه کار هايدفاتر مختلف گروه توسط  LANزي شبکه هاي طراحی و پیاده سا •

نقطه در کشورهاي ایران ، امارات  15گروه شامل  WANطراحی و پیاده سازي شبکه  •
عربی ، ترکیه ، اکراین ، آلمان و پیاده سازي بستر هاي امن توسط راه کارهاي  متحده

Mikrotik  وCisco. 
 .ماتیک هدایت تیم انفور •

 گروه  WANبر روي بستر  VOIPراه اندازي سیستم  •

نمودن محل ذخیره اطالعات متمرکز ایجاد و بهره برداري دیتا سنتر در دفتر مرکزي جهت  •
 و سرویس هاي مشترك شرکت هاي عضو گروه.

 راه اندازي میل سرور ، وب سرور و فایل سرور. •

 . Active Directoryو   Domain Controllerراه اندازي  •
 راه اندازي سرویسهاي مختلف نرم افزاري به صورت متمرکز. •

 اي شرکت سونی.راه اندازي دوربینهاي تحت شبکه با راهکار ه •

 ارائه مشاوره به مدیر عامل در امور انفورماتیک. •

                                                   

  مشاور انفورماتیک – ماراتا –ترکیه  -  LMGهاي شرکتگروه 
 تا کنون 1390مهر 

 . VoIPدیر عامل در امور شبکه ، امنیت و نظارت ، سرویسهاي شبکه و مارائه مشاوره به  •
 .VoIPو  WAN، LANطراحی شبکه •



سطح  افزایش امنیت وکاهش  جهت و  انجام پیکربندي Fortigateدازي فایروال راه ان •
 نفوذ پذیري .

 بررسی ها و تست نفوذ پذیري به صورت دوره اي و ارائه گزارشات به مدیریت •

 ESXi VMWareبا استفاده از  Virtualizationراه اندازي بستر  •

 مابین دفاتر VPN Layer3ي راه انداز •

 Asteriskو  Avayaتوسط راه کار هاي  VOIPراه اندازي  •

 تحت شبکه  بستر هاي نظارتی اندازيراه  •

  NAS منابع ذخیره سازي راه اندازي و پیکربندي •
 Iso27001مدیریت و ممیزي امنیت اطالعات مبتنی بر استاندارد  •

 ITممیزي، بازرسی و مستند سازي ماهیانه کلیه فرآیند هاي  •

 ارائه گزارشات ماهیانه به مدیریت عامل •

  ITآنالیز و امتیاز دهی به فرآیند هاي مرتبط  •

 

 مدیر انفورماتیک -تهران  –گروه اقتصادي عرش 
 1387تا دي  1387خرداد 

 اصلی گروه اقتصادي عرشطراحی شبکه مرکز داده  •

و سرویس  جهت متمرکز نمودن محل ذخیره اطالعات برداري مرکز داده اصلی یجاد و بهرها •
 گروه.هاي مشترك شرکت هاي 

ما بین کلیه معادن ، دفاتر شهرستانها و دفتر مرکزي و  WANطراحی و راه اندازي شبکه  •
 ) .VPN Layer3همچنین دفاتر کشورهاي دیگر (

کزي ، معادن موجود و دفاتر وابسته در  و ویدئو کنفرانس مابین دفتر مر VOIPراه اندازي  •
 30سراسر ایران و دفاتر کشور هاي سریالنکا ، آلمان ، امارات متحده عربی و ایتالیا مجموعا 

 نقطه.

 راه اندازي میل سرور ، وب سرور و فایل سرور. •

فراهم نمودن ارتباط معادن با دفاتر وابسته در شرایط گوناگون از طریق برندهاي مختلف  •
 وایرلس مانند موتوروال ، سولک تک و ...

 
 سرپرست پشتیبانی -تهران  –شرکت انتقال داده هاي آسیاتک    

  1387الی خرداد  1387فروردین  
 نفر. 20بالغ بر  و نصب هدایت تیم پشتیبانی •

 . ADSLکاربر  20000بالغ بر  سرویسهايپشتیبانی از •



 .راه اندازي سیستمهاي مانیتورینگ پاپ سایتها  •
 ابتکار در طراحی فلوچارت کامل جهت آموزش عیب یابی به پرسنل . •

 

 

 

 Communicationکارشناس  -تهران  –گروه اقتصادي گرامی 

 1387الی فروردین  1386مهر 
برقراري ارتباط کلیه کارخانجات محصوالت گلستان و انبارهاي وابسته ، نمایندگیهاي فروش  •

( شرکت اطلس خودرو ) ، نمایندگیهاي فروش و و تعمیرگاه هاي محصوالت کیا موتور 
تعمیرگاه هاي محصوالت هیوندایی( شرکت آسان موتور) ، نمایندگیهاي فروش ماشین هاي 
سنگین کوماتسو ( شرکت محور ماشین ) و سایر دفاتر گروه اقتصادي گرامی با دفتر مرکزي 

 مبتنی بر برند سیسکو. و دفاتر وابسته بر روي بستر اینترانت توسط راه کارهایی کامال

 راه اندازي تعداد زیادي ارتباطات بی سیم توسط رادیو هاي موتوروال. •

 . WANراه اندازي سیستم مانیتورینگ براي کلیه نقاط  •
 گروه اقتصادي گرامی. WANپشتیبانی و رفع عیوب  شبکه  •

 

 و مدیر شبکه   NOCکارشناس فنی بخش  -تهران   -شرکت انتقال داده هاي آسیاتک

 1386الی مهر  1386فروردین 
در شهر هاي مختلف از قبیل تهران ، بابل ،  ADSLپیاده سازي و رفع اشکال سرویسهاي  •

 . Cisco ،Pandatel   ،Corecess  ،Tellabsده از تجهیزات اقم و زنجان با استف
 جهت اهراز هویت . Cisco Secure ACSتوسط  AAA Serverراه اندازي  •

 .MRTGهاي  سیستم مانیتورینگ مراکز جهت استفاده از  HTMLطراحی و راه اندازي  •
 شبکه.مانیتورینگ  •

و   Solarwinds , KIWI Syslogو بررسی  Syslog Serverراه اندازي   •
Winsyslog  . 

 Domainو   Microsoft Exchange   ، Active Directoryپشتیبانی از  •
Controller  اتک.موجود در شبکه آسی 

 .Administratorپشتیبانی از کاربران داخل شبکه شرکت به عنوان  •
 

 
 



 مهارتها
 
 
طراحی، پیاده سازي و پشتیبانی شبکه داخلی مراکز داده مبتنی بر تجهیزات نسل جدید  •
)Nexus شرکت سیسکو با تمامی امکانات افزوده شده در این نسل اعم از (VPC ،VDC ،

Fabricpath ،OTV، VXLAN وFCoE 

طراحی، پیاده سازي و پشتیبانی شبکه داخلی مراکز داده مبتنی بر تجهیزات سري  •
DataCenter  و  3850، 4900، 4500، 6500شرکت سیسکو اعم از سوئیچ هاي سري
با استفاده از طراحی   و ... ASR1000 ،2900 ،3900، 7600، 7200روتر هاي سري 
زي بر اساس استاندارد هاي امنیتی مانند و پیاده سا MoRو  ToR ،EoRهاي استاندارد 

Cisco SAFE 
با استفاده از راه کار  Contact Centerو  Call Center، پیاده سازي مراکز تماس •

 AVAYAهاي شرکت 

، Panasonicراه کار هاي مبتنی بر  VoIP هاي طراحی، پیاده سازي و پشتیبانی شبکه •
Cisco ،Avaya  وAsterisk 

) مبتنی WAN Optimizerهاي بهینه سازي شبکه هاي گسترده (پیاده سازي راه کار  •
 Riverbedو  Cisco ،Exindaبر 

  MCSEتسلط بر روي مفاهیم  •
 ESXi VMWareتسلط به مفاهیم و کلیات   •

 )PMBOKمسلط به مفاهیم کنترل پروژه ( •
 آموزش دوره هاي تخصصی شبکه شامل: •

o Network+ 
o CCNA Routing & Switching 
o CCNP Routing & Switching 
o CCIE Routing & Switching (Written & Lab) 
o CVOICE 
o CIPT1 & 2 
o TVOICE 
o CCDA 
o CCDP 
o CCNA Security 
o CCNP Security 
o CCNA Cloud 
o CCNA Data Center 
o CCNP Data Center 



o CCIE Data Center 
 اعم از: VoIPسیستم هاي تلفنی و آموزش طراحی، پیاده سازي و  •

o Cisco 
o Avaya 
o Panasonic 
o Asterisk 


