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 حوزه 

 مجازي سازي و مایکروسافت

     مدرس: درباره

با گذراندن دوره  ، مثل همه متخصصان شبکه، منمتخصصی شرکت مایکروسافت آشنا شدمبا دوره هاي  1388سال 
Windows XP  وMCSE2013  به عنوان کارشناس کامپیوتر و آموزش در مجتمع  1389شروع کردم، سال سفر خودمو

را گذروندم و به مدت یکسال آنجا  MCITP 2008نمایندگی اراك شروع به کار کردم و در همانجا دوره هاي -فنی تهران
تروشیمی جذب شرکت پ )در غالب نیروي پیمانکار( HelpDeskبه عنوان نیروي  1390مشغول بودم و در اردیبهشت 

به استخدام این شرکت دراومدم و کار خودم را به صورت تخصصی تر در حوزه مجازي  1392و در شهریور سال شازند شدم 
 سازي، سرویس هاي مایکروسافت و همچنین شبکه ادامه دادم. 

ار خودم را در ، ک+Networkبا تدریس دوره  1396من عالقه زیادي به تدریس داشتم و دارم و به همین منظور در سال 
نمایندگی اراك و بازخورد مثبت دانشپذیران، -آموزش شروع کردم و سپس با اعتماد مدیریت آموزش مجتمع فنی تهران

) را نیز تدریس کردم. و همچنین با اضافه شدن همکاران جدید در بخش MCSE 2012 - 2016دوره هاي مایکروسافت (
همکاران  و به دوستانرا  )VMware vSphere( احث مجازي سازي، به صورت خاص مبشرکت پتروشیمی شازند شبکه
 آموزش دادم و همین امر در حال حاضر در حوزه هاي دیگر نیز ادامه دارد.  خودم

در طول تدریس من عالقه زیادي به اشتراك گذاري دانش اندك خودم دارم و از این کار انرژي می گیرم و لذت میبرم و 
واقعی که در کار و پروژه پیش میاد را عنوان کنم و تجربیات کاري خودم رو را به عالقمندان  سعی میکنم موارد و مسایل

 انتقال بدم. 

  :آن اخذ سال و ايحرفه و تحصیلی مدارك

 گرایش تجارت الکترونیک از دانشگاه قم –کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطالعات  •
 جهاد دانشگاهی اراك –نرم افزار  –کارشناسی مهندسی کامپیوتر  •

• Microsoft_Certified_Professional_Certificate_MCSE2016 core 
• Microsoft_Certified_Professional_Certificate_MCSA2016 
• Microsoft_Certified_Professional_Certificate_MCSA2012 
• Cisco_Certified_Network_Associate_CCNA 

 

 

 



  :تدریس سوابق

 

 , MCSE 2012و   +Networkنمایندگی اراك به عنوان مدرس دوره هاي  –در مجتمع فنی تهران  1396از سال 

 .فعالیت داشتم 2016

 

 
  :اجرایی سوابق •

 

 تاکنون) 1397( –پتروشیمی شازند شرکت رشناس ارشد شبکه کا •
o  مانیتورینگ، ذخیره فعالیت در حوزه هاي سرویس هاي مایکروسافت، مجازي سازي، ابزارهاي مختلف

 نت و سوفوس و ...سازي، فایروال هاي شرکت سیسکو، فورتی
 تاکنون)  1400همکاري پاره وقت با شرکت انتخاب گستر بعنوان کارشناس شبکه و امنیت ( •
 )1397تا  1392( 2کارشناس مجازي سازي و کارشناس شبکه الیه شرکت پتروشیمی شازند  •
 )1392تا  1390(نیروي پیمانکار  –پتروشیمی شازند  شرکت HelpDeskکارشناس پشتبیانی  •
 )1390تا  1389کارشناس کامپیوتر و آموزش مجتمع فنی تهران نمایندگی اراك ( •

 

 

 


