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بیش از  16سال تجربه در زمینه طراحی ،پشتیبانی و مدیریت شبکه های کامپیوتری و سرورها ،مجازی سازی ،امنیت و مشاوره . IT
تحصیالت

 کارشناسی ارشد ،مهندسی کامپیوتر(شبکه های کامپیوتری) ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 کارشناسی ،مهندس کامپیوتر (نرم افزار) ،دانشگاه آزاد قزوین

مهارت ها








CEH, PWK, Android Pentest, Forensic
)VMware vSphere 6.5 (VCP, VCAP, Optimize & Scale, Design
VMware VDI 6.0
Backup & Monitoring Systems
Cisco CCNA, CCNP Switch, CCNP Route, CCNA Voice
C# .Net, Visual Basic .NET, SQL-Server
HVAC Software programming

زبان ها
انگلیسی ،فارسی
سوابق آموزشی و تدریس

 برگزاری سمینار مجازی سازی  VMware 5.5دانشگاه صنعتی شریف
موسسه آموزشی الیتک (دانشگاه صنعتی شریف)  ،دوره CCNA

سوابق شغلی
مدیر شبکه و پشتیبانی ،شرکت پیشگامان فناوری اطالعات کهکشان (-1392تاکنون)
-طراحی ،پیاده سازی و پشتیبانی شبکه و  ،Data Centerفایروال ها ،سوییچینگ ،روتینگ ،سیستم مجازی سازی  ،VMwareسیستم های Backup

راه اندازی سیستم مانیتورینگ شبکه و دیتا سنترمشاوره و پشتیبانی شبکه  ،شرکت کاسپین کامفورت (-1396تاکنون)
-طراحی ،پیاده سازی و پشتیبانی شبکه و سرور ،فایروال ،سیستم مجازی سازی ،سیستم های  ، Backupایمیل سرور Kerio Connect

مشاور اجرایی پروژه نرم افزاری ،شرکت تهویه (-1393تاکنون)
-مشاوره و طراحی نرم افزار تحت وب مهندسی فروش تهویه مطبوع ()TEQSEL

طراحی و پیاده سازی نرم افزار محاسبه بارمشاوره و پشتیبانی شبکه ،شرکت اتوماسیون بهره کار (-1392تاکنون)
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طراحی ،پیاده سازی و پشتیبانی شبکه و اتاق سرور ،فایروال ها ،سوییچینگ ،روتینگ ،سیستم مجازی سازی  ،VMwareسیستم های BackupDNS Servers ،Linux web server ، Exchange Server 2013 ،HP DAS & NAS Storages، veeam

راه اندازی سیستم مانیتورینگ شبکه و دیتا سنترمشاوره و پشتیبانی شبکه ،شرکت کاوش آزمون ()1394-1386

طراحی ،پیاده سازی و پشتیبانی شبکه و اتاق سرور ،سوییچینگطراحی و پیاده سازی نرم افزارهای اداری ،فروش و انباررییس طرح و برنامه و شبکه ،شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان(ایران خودرو) ()1392-1390

مدیر پروژه کارت هوشمند امداد خودروطراحی ،پیاده سازی و پشتیبانی اتاق سرور ،ارتباطات سوییچینگ ،روتینگ ،شبکه های  lanو  ، wanارتباطات  ، G.SHDSLسوییچ Core Bankingو ارتباطات پرداختی پوزها
مسئول شبکه و نرم افزار ،شرکت تهویه ()1390-1381

مدیریت و نگهداری شبکه دفتر مرکزی و کارخانهطراحی ،راه اندازی و پشتیبانی فایروال ها ،سوییچینگ ،روتینگ ،ارتباطات  ، MPLSایمیل سرور Mdaemonطراحی  ،پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار های مدیریت ،اداری ،تلفنخانه ،مهندس فروش ( ،)TEQSELخدمات پس از فروش ،صندوق قرض الحسنهکارشناس نرم افزار ،شرکت لوازم خانگی ارج ()1381-1381

طراحی و پیاده سازی شبکه اینترانت ،نرم افزار کنترل کیفیت ،گزارش ساز انبارپروژه ها
شرکت الکترونیک کارت دماوند ()ECD
-طراحی و پیاده سازی مجازی سازی سرور  VMware 6.5شامل Hosts Clustering, storages Clustering, HA, FT, DRS

خیریه امام رضا

طراحی شبکه ارتباطی ،پیکربندی و راه اندازی فایروال و سوییچینگشرکت سبالن گستر تهویه

طراحی و پیاده سازی نرم افزار های اداری ،خدمات پس از فروش ،فروش و تدارکاتطراحی و پیاده سازی نرم افزار مهندس فروش سیستم های تهویه مطبوع()HVACایران خودرو

طراحی و پیاده سازی مالتی مدیا آموزشی شبکه پشتیبانیشرکت مفید شیشه

-پروژه بررسی بهینه سازی مصرف انرژی
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