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  Desktop Windows 10سیستم عامل 

 Datacenter Virtualization (vSphere 6.5 ) گرایش تخصصی 

 

 ارشناس شبکه های کامپیوتری ک 

 VMwareرکت شمجازی سازی  متخصص راهکارهای  

ارای کد تاییدی رسمی تدریس دوره های تخصصی فناوری اطالعات ، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و د 

 سامانه مدیریت آموزش فناوری اطالعات کارکنان دولت

 ( FCE)سلط به زبان انگلیسی در ترجمه و مکالمه م 

 هفیکفالت از خدمت نظام وظ تیمعاف یاراد 

 ، مجرد و ساکن اصفهان 1367تولد م 

 اصفهان دانشگاه شیخ بهایی هندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار،مشته تحصیلی دانشگاه : ر 

 PfRو  OERررسی موازنه بار بروی ترافیک خروجی روتر با استفاده از پروتکلهای بپایان نامه دوره کارشناسی :   عوضوم 

 

 

 ذرانده شده:گورهای د 

 

 

CCNA CCNA  
 

 دوره های سیسکو
CCNA Security 

Switching (BCMSN)  

CCNP 

 
Routing (BSCI) 

Remote Access (ISCW) 

Microsoft Windows Server 

2008 Infrastructure 
 

 

 

MCITP 

 
 
 
 

 دوره های مایکروسافت

Microsoft Windows Server 

2008 Administration 

Microsoft Windows Server 

2008 Active Directory 

Configuring Windows 7 

Microsoft Forefront Treat 

Management Gateway 

(TMG) 

TMG 
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 (Self-Studyطالعات جانبی و فنی )م 

 

 

 سیسکو

CCNA Voice - 

 

CCNP Security 

Security Firewall (ASA) 

Security VPN 

Security IPS 

CCNP Cloud Cloud Computing Automating 

the Virtualized Data Center 

 

 مجازی سازی

VCP6  

VCAP6-DCA Datacenter Advanced 

Virtualization 

VCP6-DT VMware Horizon View (VDI) 

VCAP6-DCD Virtual Datacenter Design  

VCP-Cloud VMware vCloud 

 

 

 

 مایکروسافت

Microsoft Exchange Server  2016 - 

Microsoft Lync Server 2010 - 

 

 

 

System Center 2012 R2 

 System Center 

Configuration Manager 

2012 

 System Center 

Operation Manager 

2012 

 System Center Data 

Protection Manager 

2012 

 System Center 

Endpoint Protection 

 

 

 

 

 متفرقه 

 

Symantec Solutions 

 Symantec EndPoint 

Protection 

 Symantec Backup 

EXEC 

 

Veeam Availability Suite 

 Veeam Backup & 

Replication 

 Veeam One 

Advanced Monitoring Systems  PRTG 

 Solarwinds 

Kerio Solutions  Kerio Controll 

 Kerio Connect 

HPE Servers  HP One View 

 

 



 

 وابق تدریس :س 

 
 مدرس اختصاصی دوره های مجازی سازی و مایکروسافت مرکز آموزش و تحقیقات مخابرات استان اصفهان -

( دیتاسنتر ) دوره های کامل مجازی سازی   VCAP5-DCDو   VCP5-DCV  ،VCAP5-DCAبرگزاری دوره های  -

 شرکت مخابرات استان اصفهان و تحقیقات برای مرکز آموزش

 شرکت مخابرات استان اصفهانو تحقیقات  مرکز آموزش در   MCSE 2012کامل  دوره برگزاری -

 اصفهان برای اولین بار در اصفهان در آموزشگاه باربد  دیتاسنتر VCPدوره تدریس تخصصی مجازی سازی  7برگزاری  -

 در شرکت سیوک VCP-DTو مجازی سازی میزکار  VCP6-DCVدوره های مجازی سازی دوره از  11تدریس  -

 استانداری خوزستان  شامل :  System Center 2012تدریس سازمانی دوره های  -

  VDIدوره مجازی سازی میز کار و  SCOMو   SCCMهای  دوره -

 آموزشگاه باربد اصفهان  Exchange Server 2010تدریس دوره  -

 مایکروسافت Exchange Serverو دوره   MCSA 2012تدریس خصوصی دوره های  -

 المپیاد ملی مهارت دانشجویان منتخب تیم برایو امنیت سیسکو  سیسکو تدریس دوره های اختصاصی وویپ -

 اصفهاندر آموزشگاه سبحان   MCSE 2012تدریس دوره های  -

 

 وابق کاری :س 

 
 1389 تابستان از ایرانی های شبکه راهکارهای شرکت در کارآموزی شروع ، تهران -

 1391 بهار تا ای پروژه بصورت 1389 پاییز از اکتیو کار به شروع ، تهران -

 1391بهار  از البیت اهل موسسه دیجیتال کتابخانه افزار سخت و شبکه مدیر ، اصفهان -

تا  1392 ازاصفهان  البیت اهل تحقیقات و نشر معارف موسسه در واقع کوثر سنتر دیتا فنی مدیر ، اصفهان -

 کنون

 در سازی مجازی های دوره تدریس و سیوک شرکت در مجازی سازی دیتاسنتر های پروژه مدیر ، اصفهان -

 1396تا  1392 زمستان از اصفهان

 اکنونت 1392شرکت ایده های پویای پرشان در شبکه و مجازی سازی زیرساخت های پروژه مدیر ، اصفهان -

  1392از  اصفهان در سازی مجازی تخصصی های دوره تدریس ن و تنها مدرس برگزارکنندهاولی -

 

 نیف و اریک ملی،ع جاربت زا خشیب 

 
 امنیت طراحی و الیه سه معماری سازی پیاده و طراحی شامل ( کوثر دیتاسنتر اکتیو زیرساخت سازی پیاده و طراحی -

 ) ... و داخلی شبکه و ها سرور سازی مجای و -

 اصفهان پارسیان الکترونیک تجارت شرکت IP تحت تلفنی سیستم سازی پیاده و طراحی -

 طراحی و پیاده سازی زیر ساخت مجازی دیتاسنتر شرکت تجارت الکترونیک پارسیان اصفهان -

و پیاده سازی سرویس  DNSشرکت مخابرات استان اصفهان ) راه اندازی زیر ساخت و بستر مجازی سازی برای سرویس  -

 شرکت مخابرات استان اصفهان و پشتیبانی فنی این سرویس ها( ADSLربوط به م DNSپیشرفته 

 اصفهان پارسیان الکترونیک تجارت شرکت سرور اتاق برای جدید سرورهای خرید مشاوره -

 اصفهان پارسیان الکترونیک تجارت شرکت سرور اتاق برای جدید های UPS خرید مشاوره -



 اصفهان استان نفت شرکت آموزش مرکز وزیر ساخت سوییچینگ مانیتورینگ و امنیت طرح سازی پیاده -

 مرکز آموزش شرکت نفت استان اصفهان سرورهای زیر ساخت مجازی  پیاده سازی -

 فوالد پرشیان مجموعه اتوماتیک گیری آپ بک سیستم سازی پیاده و طراحی -

 فوالد پرشیان مجموعه شبکه ارتقاء جامع طرح سازی آماده و طراحی -

 طرح جامع ارتقاء شبکه مجموعه پرشیان فوالد پیاده سازی -

 دیتاسنتر پایانه مسافربری کاوه اصفهان جامع طرح سازی آماده و طراحی -

 آن ( یسرورها دیسرورها و انتقال و اپگر یساز یساخت مجاز ریز یساز ادهی) پ دیمجموعه مدارس پسرانه نو -

 پیاده سازی طرح جامع دیتا سنتر مجموعه بهیار صنعت  -

سرور های بیمارستان های تخصصی شفا و بیمارستان تخصصی امام و زیر ساخت مجازی پیاده سازی کالسترینگ  -

 اصفهان  خمینی

 پارسیان نورد آهن شرکت IP تحت تلفنی سیستم سازی پیاده طرح یاده سازی و سازی آماده و طراحی -

 کالینت سازمان قضایی نیروهای مسلح اصفهان 150برای  VDIطراحی زیر ساخت  -

 پیاده سازی زیر ساخت شبکه و سرورها و سرویس های کالینت های شرکت سان پایپ اصفهان -

 سازی راه کار های مجازی سازی معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان همشاوره طراحی  و پیاد -
 

 

 

 
 با تشکر

 پایان


