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 و توانمندی ها   تخصصیهایزمينه
  (MCSE 2016-2019-2022)مایكروسافتی  ای مرتبط با تكنولوژی هایشبكه پروژه های  سرپرستو مدرس ، مشاور  •

  Microsoft Exchange server ( 2019, 2016, 2013)ایميل سرور مایكرسافت مرتبط با  سرپرست پروژه هایو مدرس ، مشاور  •

  Hyper-V (HA & Replication, S2D)  مبتنی بر مایكروسافت سازی مجازی سرپرست پروژه هایو مدرس ، مشاور  •

  Kerio Control فایروال تخصصی پياده سازی و آموزش •

 RDS services   Microsoftتكنولوژی  بر مبنای  Remote App , VDIپياده سازی ساختار های  •

  Coreسرور  پلتفرم پياده سازی کامل زیرساخت های مایكروسافتی بر مبنای •

 / vCenter/VCSA 6)VMware  (vSphere 5.5ساختار های مجازی مبتنی بر  اوليه پياده سازی •

 CISCO   (CCNA Routing & Switching  )پياده سازی اوليه ساختارهای   •

 Mikrotik (MTCNA   )پياده سازی اوليه ساختارهای  •

 FortiGate  UTM (NSE 4)اوليه  و طراحی پياده سازی ، راه اندازی   •

  HPE 3PAR  Series (7000-8000)آشنایی و پياده سازی اوليه استوریج ها •

و    Auditing  Manage Engine (AD Audit Plus , AD manager Plus , Data security Plus )م افزار هایمسللط به راه اندازی نر •

DAA Solution   

   گامآکادمی تخصصی  موسسو   Theways.irسایت  انمدیرعضو  ، مترجم مقاالت تخصصی مرتبط با شبكه های کامپيوتری  ومولف  •

سلال تدریس مسلتمر در مراکز و آموزشل اه های مرتبر علمی )جهاد دانشل اهی شلریف ، مجتم  فنی   13با بيش از Microsoftمدرس مدارک  •

 (   سازمان های دولتی و خصوصیو   آموزش اه کندو ، موسسه سماتك   تهران ، 

: Summary of Microsoft capabilities 
>AD DS (Domain & Forest Design with Trust Relation ,Site Replication Design ,Upgrade scenarios to 2022 

,Backup and Restore Solutions , PAM Solution ,DFL and FFL New Features ), DNS server ( DNS SEC , DNS 

policy , DNS RRL , … ) ,DHCP (HA , Fail over Replication , Scenario, … )  AD CS (Enterprise Offline root CA, 

2Tier scenario) ,AD FS (Basic design ),AD LDS ,AD RMS (implementing and Scenarios )  ,ISA server 2006 

,Forefront TMG 2010 ( design, Implement and maintenance IN Edge Firewall , 3 Leg and Backend front end 

Scenario) , File server ( DFS Replicate , Name space , FSRM , Iscsi Target , Deduplication, Storage Replica 

,DAC Scenario ,  …. ) ,IIS (Publishing , Shared Configuration , remote Management Certificate 

Implementation ,ARR Load balancing….)  

Exchange Server 2019(Design, Migrate and Implementation with secure Publishing, DAG Scenario, HA, 

backup Solutions and Edge transport design), RDS Service (RD Gateway, Connection Broker ,remote app , 

VDI Scenario,…), WDS (Answer file, Auto installation), WSUS (Upstream Downstream Design), WSS (SPF 

Maintenance and Basic configuration), WMS, NPS (RRAS with Multiple Design include VPN NAT, Basic 

Firewall and Dynamic Route ,NAP scenarios),  
IPAM, Hyper-V Implementations with Fail over Cluster scenario and S2D configuration, ISCSI Target and 

Hyper –v HA design with 3PAR 7200 ,8450, S2D configuration in HA, …) ,…. 
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 تجربی و  سوابق علمی

 (  هم اکنون-1396موسسه حسابرسی مفيد راهبر ) (Microsoft Sys Admin)کارشناس ارشد شبكه مسئول و  •

 هم اکنون (  – 1400مشاور و مجری پروژه بروز رسانی شبكه شرکت پترو گاز ایليا )  •

 ( 1401مشاور شبكه و زیرساخت جهاد دانش اهی خواجه نصيرالدین طوسی )  •

 (1395هلدینگ صبا ميهن )کارشناس ارشد شبكه  •

 (1390-1395)(SNN.IR) فناوری اطالعات خبرگزاری دانشجو سرپرست •

 (1388-1390جو )انشوزیرساخت خبرگزاری دکارشناس شبكه  •

 (1395-1394)شرکت شاسی ساز ایران –پشتيبان شبكه گروه صنرتی بهمن خودرو   ، مدرس ومشاور  •

 (1395-1390) آبان 13مشاور فناوری اطالعات  مجموعه فرهن ی دانشجویی   •

 (1398)مشاور فناوری اطالعات کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان   •

 (1397مشاور شبكه موسسه دلتا سپهر ) •

 (1390)شبكه و پشتيبان شرکت ثبت آرژانتين  کارشناس •

 (1387) شرکت مهندسين مشاور فناوران آبسازه Domainطراحی و پياده سازی شبكه  •

 (1387)شبكه شرکت ریسندگی و بافندگی فاخته  کارشناس •

 ایده پردازان رسانه کارشناس شبكه و مشاور فناوری اطالعات موسسه تبليغاتی •

   ITکارشناس شبكه و مشاور فناوری اطالعات گروه شرکت های  کيشرو آبی وکيشرو  •

 کارشناس فناوری اطالعات برنامه زنده رادیویی صفر و یك از رادیو سراسری دانش •

 رزمنده   HSE  شبكه داخلی مجری پروژه •

 مجری شبكه داخلی موسسه مسافرتی  سپهر نيل ون دلتا  •

 

 سوابق آموزشی

 ساعت آموزش تخصصی دوره های شبكه در مراکز و موسسات آموزشی مرتبر به شرح زیر:  00031برگزاری بيش از 

 (   MCSEدوره پكيج  10) برگزاری بيش از  MCSE 2012 R2-2016مدرس رسمی مجتم  فنی تهران با مجوز برگزاری تمامی دوره های  •

 هم اکنون MCSA 2016-2019  ( 1399 -   )مدرس دوره های تخصصی مایكروسافت آموزش اه سماتك  •

 هم اکنون Exchange Server2019 (1401 –  )و  MCSA 2022مدرس دوره های تخصصی مایكروسافت آموزش اه کندو  •

 هم اکنون (   – 1400مدرس دوره کریو کنترل آموزش اه سماتك )  •

• Microsoft (MCSE 2012 - 2016) (1400-1393نمایندگی سيدخندان ) -در مجتم  فنی تهران 

•  (MCITP 2008 EA-SA, MCSE 2012) Microsoft  (1396-1392)ميرداماد نمایندگی  –در مجتم  فنی تهران 

• Microsoft (MCSE 2016)  (1401-1397شربه ابن سينا ) –مجتم  فن تهران 

• Microsoft Exchange 2016  (1397-1396)نمایندگی سيد خندان   –مجتم  فنی تهران 

• Microsoft Exchange 2019 (هم اکنون   –  1398) –تخصصی گام  آکادمی  

• MCSE  (1393آباد ) سرادت-در مجتم  فنی تهران 

 (  هم اکنون- 1397گام ) آکادمی تخصصی  –موسس و مدرس دوره های آموزشی تخصص محور بر مبنای دوره های شبكه مایكروسافت  •

• Microsoft (MCITP2008)   پكيج دوره کامل  11  برگزاری)شریف   صنرتی دانش اهیدر مرکز جهادMCITP (SA-EA)  (1389-1393) 

• Microsoft (MCITP- EA 2008) (1393تهران )  2واحد-دانش اه علمی کاربردی جهاد دانش اهی صنرتی شریف 

• Microsoft (MCSE 2012) (1393درون سازمانی آموزش)ایران  شاسی سازی -شرکت های بهمن خودرو در گروه 

 (1395)آموزش درون سازمانی  PDNدر شرکت  MCSE 2012 R2آپ رید  •

• Microsoft (MCITP2008)  (1390آبان )آموزش درون سازمانی 13فرهن ی دانشجویی  مجتم  در 

• MCSE2003, CompTIA  ( 1389- 1388در موسسه شای ان) 



 المللیمدارک بين

• MCSA 2012 (MCP 410-411-412) - MC ID (10205884) 

 

 سوابق تحصيلی

 فارغ التحصيل رشته مهندسی شبكه های کامپيوتری از دانش اه جام  علمی کاربردی واحد خانه کارگر   •

 سخت افزار از دانش اه جام  علمی کاربردی واحد صنرت هوانوردی تهران  –فارغ التحصيل رشته کاردانی کامپيوتر •

 تهران ( از مجتم  فنی MCSA)  Microsoft دانش آموخته رشته مدیریت شبكه های •

 ( از مجتم  فنی تهران  MCSE )   Microsoft دانش آموخته مهندسی شبكه های •
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