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 مجازی سازی و ذخیره سازی منیت ،کارشناس شبکه ، ا

  

  

  

 

 

 خالصه رزومه
  پنج سال سابقه تدریس دوره های شبکه ، مجازی سازی و ذخیره سازیبالغ بر 

  بالغ بر شش سال سابقه کارAdministration و راه اندازی دیتاسنتر در سازمان های دولتی و خصوصی 

  پروژه در سطوح  200اجرای بالغ برMidrange & Enterprise 

 و محصوالتا ه سیسرو بر یمبتن یها حل راه با ها پروژه یساز ادهیپ 

    Microsoft , Cisco , VMware ,MikroTik ,Brocade ,EMC , HP 

  مدرک بین المللی در حوزه های 9دارای 

 Network , VOIP , virtualization, IT Managment 

 

 

 سوابق کاری 

  شرکت رمیس کنون - 91 بهمن

  مجازی سازی و ذخیره سازی  کارشناس شبکه،

ایران -تهران  

 

 

 

 

 شبکه ملی اطالعات  در پروژه Data Center Networking ( SAN & LAN )کارشناس 

 سازمان فناوری اطالعات

   2در پروژه شارع مجازی سازیکارشناس شبکه و 

 (First OpenStack-based Public cloud in Iran)شرکت ارتباطات زیرساخت 

 در سازمان ثبت احوال Server,Storage,Backupادمین 

 در بیمه مرکزی Server,Storage,Backup,Serviceادمین 

 بانک کشاورزی WANادمین شبکه 

 شرکت ساپکو Server & Storageمشاور 

 صوصینصب و راه اندازی برای شرکت های دولتی و خ مشاوره ، انجام پروژه های متعدد طراحی ،
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 وسسه آموزش عالی آزاد ارژنگ م کنون - 90بهمن 

 آموزشی مدرس دوره های

ایران -تهران  

 تدریس دوره های 

 Cisco Routing and Switching , Cisco Security , vmware DCV , 

Network+ , EMC ISM , HP Server  

 مشاوره جهت شرکت کنندگان در آزمون های بین المللی 

 مشاور بخش فنی جهت راه اندازی البراتوار های آموزشی 

 

 بخش فنی supervisorادمین و 
 طراحی جدید و راه اندازی کلیه سیستم ها ، سرور ها و سرویس ها مانند :

Active Directory , DNS , DHCP , NAT , FTP , CRM , IP 

Camera,ICS With Linux, Cisco VOIP 

یستم سسرور مجازی با  300بالغ بر آموزشگاه شامل  vCenterطراحی ، نصب ، راه اندازی سیستم 

 مختلف  عامل های

 راه اندازی البراتور های استاندارد آموزشی

 VMWare vSphere 5.5 , Windows Server 2012 , Exchange 

2013,Cisco Voice,Microsoft SCCM  

 و ... برای اولین بار در ایران

 

 

کارشناس شبکه  و  –شرکت کروز  Campus LANپروژه  92اسفند  – 92دی 

 مجازی سازی

ایران -تهران  

 سیسکو 2960 , 3560 , 4500با استفاده سویچ های  LANطراحی و اجرای شبکه  

 و .. VTP , DTP , Port Security , LACP , STPپیدا سازی پروتکل ها و سرویس های 

روی بستر  DL380 G7و  DL580 G7مجازی سازی سرور ها و سرویس ها روی سرور های

vsphere 5  
 

ایران -تهران  تکنسین کامپیوتر و شبکه – DOSLIBشرکت  90بهمن  – 90مرداد   

 ضوریپشتیبانی شبکه و کامپیوتر چندین شرکت داخلی و بین المللی به صورت ریموت و مراجعه ح 

 سیستم و سرور  400نصب و راه اندازی بالغ بر 

 راه اندازی شبکه داخلی شرکت های : مزدا سوله ، ایران تکنیک ، شیلر و ...
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 پروژه ها
  سازمان فناوری اطالعاتشبکه ملی اطالعات دیتاسنتر 

  شرکت ارتباطات زیرساخت  2دیتاسنتر شارع 

 سرویس های  راه اندازیMonitoring & Backup ( Veeam,HP Oneveiw ) ساپکو 

  راه اندازی سایتDisaster شرکت توزیع برق استان قم 

  راه اندازی سرویسBackup D2D2T ( EMC Datadomain & Veeam ) در شهرداری شیراز 

  راه اندازیvmware Cluster  بیمه کوثر 

  فروردین ارتش  29طراحی و راه اندازی دیتاسنتر اصلی و بک آپ و سرویس های داروخانه 

  بهینه سازی ساختار شبکه وvirtualization  هواپیمایی آسمان 

 

 تجربه کار با تجهیزات

CISCO  

Catalyst 6500 , 4500 , 3850 , 3750 , 2960X & XR , … 

Nexus 9000 , 7000 , 5000 and 2000 Fabric Extenders 

Mikrotik 

Routerboard 450 , 750 , 1100 , … 

EMC  

VNX2 Series include : 8000 , 7000 & 5000 Series – EMC DataDomain 

HPE 

ML\DL\BL Servers , MSL & ESL Tape Devices , MSA & EVA & 3Par Storage 

SAN Switches 

Brocade 6000 & 300 , Cisco MDS and Nexus  

Monitoring & Backup Software 

Solarwinds NPM , NCM , SAM , SRM – OP Manager – EMC Unisphere Central & 

Monitoring and reporting – SEP Sesam Backup Software – Oracle ASM – Snort – 

Veeam One & Backup and replication – HP Data Protector – Backup exec  
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 تحصیالت دانشگاهی

 دانشگاه شیراز 1389

 کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات

 ایران -شیراز

 

 دوره های قابل تدریس 

 CCNA Routing and Switching 

 CCNP Routing and Switching 

 CCNA Security 

 CCNA Data Center 

 Network+ 

 Vmware Data Center Virtualization 

 EMC ISM 

 HP Server ML\DL\BL 

 

 

 بین المللیمدارک تخصصی 

 CCNP (Cisco Certified Network Professional R&S ( )Dec 2014 )دارای مدرک بین المللی 

 CCNA Voice(Cisco Certified Network Associate Voice ()Dec 2014 )دارای مدرک بین المللی 

 CCNA (Cisco Certified Network Associate ( )April 2012 )دارای مدرک بین المللی 

 JNCIA (Juniper Networks Certified Associate( )September 2012)دارای مدرک بین المللی 

 ITIL Foundation (May  2013)دارای مدرک بین المللی 

 VCA ( Data Center Virtualization ) (Nov2013)دارای مدرک بین المللی 

 MikroTik MTCNA  (Nov 2014 )دارای مدرک بین المللی 

 ICDL   (2007 )دارای مدرک بین المللی 

 های آموزشیدوره 

 ( 1390) از مجتمع فنی تهران  Windows 7دارای مدرک 

 ( 1390) از مجتمع فنی تهران  Windows Server 2008دارای مدرک 

 ( 1390) از مجتمع فنی تهران Windows Server 2008  Network Infrastructureدارای مدرک

 ( 1390)از مجتمع فنی تهران  Windows Server 2008 Application Infrastructureدارای مدرک 

 (1390)ازمجتمع فنی تهران Windows Server 2008 Active directory configuration دارای مدرک 
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 ( 1390) شهای پیشرفته رمیس از مرکز آموز CCNAدارای مدرک 

 ( 1390) از مرکز آموزشهای پیشرفته رمیس  CCNP-Switchدارای مدرک 

 ( 1391) از مرکز آموزشهای پیشرفته رمیس  LPIC-1دارای مدرک 

 (  1391) از مرکز آموزشهای پیشرفته رمیس  HP Serverدارای مدرک 

 ( 1390)  در ایران و کارگاه های آموزشی مربوطه IPV6شرکت کننده در اولین سمینار تخصصی گذر به 

 ( 1390) شرکت کننده در سمینار تخصصی امنیت در پورتال های سازمانی 

 ITIL & Cloud Computing  (1391 )شرکت کننده در سمینار تخصصی 
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