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سوابق اجرایی

وضعیت کنونی

Freelance

آریا همراه

مدیر فنی واحد سرویس دیتا سنتر

سازه گستر سایپا

مشاور مجازی سازی دسکتاپ

آریا همراه

کارشناس ارشد مجازی سازی و رایانش ابری

اندیشه نگار پارس

کارشناس ارشد مجازی سازی و رایانش ابری

پرلیت

مجری پروژه مجازی سازی دسکتاپ

کاریار ارقام

مشاور مجازی سازی و رایانش ابری

آموزشگاه کاریار
ارقام

مدرس دوره های VMware
Datacenter Virtualization – Desktop – Cloud- SDN

فناوری اطالعات
ناواکو

سرپرست NOC

فناوری اطالعات
ناواکو

کارشناس ارشد مجازی سازی سرور  ،دسکتاپ و زیر ساخت رایانش ابری

پوریان مبتکر

کارشناس مجازی سازی

مهارت های تخصصی :
-

طراحی و پیاده سازی محیط های )BYOD (Bring your Own Device

-

طراحی و پیاده سازی ) VDI(Virtual Desktop Infrastructureبرای سازمان های بزرگ

-

طراحی و پیاده سازی )SaaS(Software as a Service

-

طراحی و پیاده سازی )STaaS(Storage as a Service

-

طراحی و پیاده سازی )DaaS(Desktop as a Service

-

طراحی  ،مشاوره و پیاده سازی Private Cloud

-

طراحی  ،مشاوره و پیاده سازی مجازی سازی با تامین الیه امنیت و مانیتورینگ پیشرفته

-

طراحی و پیاده سازی شبکه های سه الیه

-

مسلط به حوزه Routing

-

مسلط به حوزه ITIL

-

مسلط به حوزه  Storageهای EMC – 3Par - Hitachi

-

مسلط به سوییچ Nexus 1000 V

-

مسلط به حوزه MCITP

-

آشنایی با مفاهیم LINUX

-

مسلط به ذخیره ساز های 3PAR

-

مسلط به ذخیره سازهای EMC

-

مسلط به HP Blade C7000

پروژه
پیمانکار
شرکت ناواکو

طراحی و پیاده سازی شبکه فیزیکی

شرکت ناواکو

طراحی و راه اندازی  Data Centerپروژه  PSPشاپرک

شرکت ناواکو

طراحی و اجرای  Virtual Data Centerپروژه  PSPشاپرک

بانک مسکن

طراحی و اجرای  Virtual Data Centerعوارضی پردیس تهران

شرکت ناواکو

طراحی و پیاده سازی )VDI (Virtual Desktop Infrastructure

شرکت ناواکو

طراحی و پیاده سازی  Daasبرای استفاده کاربران خارجی از سطوح مختلف نرم افزاری سازمان

شرکت ناواکو

طراحی و پیاده سازی )Saas (Software as a service

شرکت ناواکو

طراحی و پیاده سازی )Staas (Storage as a service

شرکت ناواکو

طراحی و پیاده سازی )BYOD (Bring Your Own Device

فوالد سازی هیربد

طراح شبکه و مشاور مجازی سازی

IFCO

طراح شبکه و مشاور مجازی سازی

CloudTech 2013

سخنران و مدرس کارگاه Implementing Saas , Daas and STaas for BYOD environment

شرکت نیاکو
اطلس قشم

ارائه طرح  Virtualizationشرکت بیمه سرمد

شرکت نیاکو
اطلس قشم

ارائه طرح  VDIشرکت بیمه سرمد

شرکت نیاکو
اطلس قشم

ارائه طرح و مشاوره  Virtualizationشرکت پارس دارو

شرکت نیاکو
اطلس قشم

ارائه طرح و مشاوره  VDIشرکت پارس دارو

شرکت نیاکو
اطلس قشم

ارائه طرح و مشاوره  VDIبانک سرمایه

اینفوامن

اجراء پروژه مجازی سازی شرکت پرلیت

اینفوامن

اجراء پروژه  VDIپرلیت

اندیشه نگار پارس

ارائه طرح مجازی سازی بانک تجارت

اندیشه نگار پارس

ارائه طرح دیتا سنتر دوم بانک تجارت و پیاده سازی  vMSCبا ذخیره ساز EMC

اندیشه نگار پارس

ارائه طرح مجازی سازی و ذخیره ساز مخابرات

اندیشه نگار پارس

ارائه و پیاده سازی طرح مجازی سازی شرکت مشاورین گنو  +ذخیره ساز

اندیشه نگار پارس

نصب و پیاده سازی  Blade C7000وزارت بنیاد و ذخیره ساز 3Par

اندیشه نگار پارس

 Optimizeکردن بستر مجازی سازی و الیه بندی ذخیره ساز

اندیشه نگار پارس

پیاده سازی کالسترینگ مایکروسافت بر روی بستر  VMwareشرکت سداد

شرکت های
شمس

طراحی و پیاده سازی مجازی سازی و سیستم پشتیبان گیری سه الیه

شرکت آریا همراه

پیاده سازی پروژه مجازی سازی دیوان محاسبات کشور

شرکت آریا همراه

طراحی  POCپروژه  Cloudبنیاد مستضعفان

شرکت آریا همراه

پیاده سازی  IDFWبستر NSX

شرکت آریا همراه

پیاده سازی DFW

اینفو امن

مشاوره  VDIسازه گستر سایپا

اینفو امن

مشاوره بستر مجازی بیمه دی
پیاده سازی بستر  NSXبه عنوان SDN

فرانگر پارس

الیه شبکه
الیه امنیت

فرانگر پارس

پیاده سازی دیتا سنتر مجازی

فرانگر پارس

پیاده سازی ذخیره ساز EMC 5400

فرانگر پارس

امن سازی بستر مجازی سازی با استانداردهای CISSP

انتقال گاز همدان

بهینه سازی بستر مجازی سازی

انتقال گاز همدان

امن سازی بستر شبکه و مجازی سازی سرور

انتقال گاز همدان

پیاده سازی VDI

پژوهشگاه میراث
فرهنگی

پیاده سازی و آموزش VSAN

شرکت مشاورین
گنو

آپگرید بستر مجازی سازی

آریا همراه

پیاده سازی  Cloudبنیاد

فناوری اطالعات
ایرانیان

مشاور پیاده سازی و طراحی  NSXبانک پارسیان

VIPromise

پروژه مجازی سازی دسکتاپ بنیاد مستضعفان

VIPromise

پروژه مجازی سازی دسکتاپ فوالد سازی جهرم

VIPromise

پروژه مجازی سازی سرور شرکت MICFA

فاواجم

مشاوره و طراحی پروژه سایت  Disasterشرکت بهشهر

دوره های گذرانده

CCNA Route & switch

Cisco

CCNP Route & Switch

Cisco

VCA-DCV

VMware

VCP-DCV

VMware

VCAP-DCA

VMware

VCAP-DCD

VMware

VCA-WM

VMware

VCP-DT

VMware

VCAP-DTA

VMware

VCA-CLOUD

VMware

VCP-CLOUD

VMware

Security

VMware

vSphere Data Protection

EMC\VMware

EMC Storage Essentials

EMC

EMC

)EMCISA ( Information Storage and Management

IEC 2000

ITIL v3

سوابق تدریس :
-

شرکت ناواکو

دوره VCP-DCV

-

شرکت ناواکو

دوره VCP-Desktop

-

همایش بین المللی Cloud Tech 2013

دوره

-

آموزشگاه کاریار ارقام

دوره های VCA-DCV – VCP-DCV – VCAP-DCA

-

آموزشگاه کاریار ارقام

دوره های VCA-DT – VCP-DT – VCAP-DTA

-

آموزشگاه کاریار ارقام

دوره های Storage + - Storage Essential - ISA

-

آمورشگاه کاریار ارقام

دوره های vSAN – vCOPS – vSHIELD – SRM

-

آموزشگاه کاریار ارقام

دوره های NSX - Advance VDI-Palo Alto:

-

شرکت رایتل

دوره VCP-DCV + VCAP-DCA - Storage

-

شرکت مخابرات استان تهران

دوره VCP-DCV + VCAP-DCA

-

سازمان خصوصی سازی

دوره VCP-DCV + VCAP-DCA

-

شرکت شکوفامنش

دوره VCP-DT

-

انتقال گاز همدان

دوره VCP-DCV , VCP-DT

-

شرکت سازه گستر سایپا

دوره NSX

-

شرکت فرانگر پارس

دوره NSX Security

-

شرکت فرانگر پارس

دوره Palo Alto

-

شرکت خدمات انفورماتیک

دوره VCP-DCV

-

شرکت خدمات انفورماتیک

دوره Horizon View

-

شرکت خدمات انفورماتیک

دوره NSX

-

شرکت خدمات انفورماتیک

دوره VSAN

-

شاپرک

دوره VCP6.5-DCV

-

سازمان صدا و سیما

دوره VCP-DTm 7.9

-

سازمان صدا و سیما

دوره VCP-DCV 6.7

-

آموزشگاه پوریان مبتکر

دوره TshooT 6.7

)BYOD(Bring Your Own Device

