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  مدرس: درباره

سالم من آرش فروغی، دارای مدرک کارشناسی ارشد برق الکترونیک هستم. با فعالیت در حوزه نگهداری و راه اندازی 

شبکه در شرکت های مختلف اینترنتی و مخابراتی شروع کردم و بعد تخصص خودم رو در حوزه لینوکس و طراحی 

(، مدرک رسمی لینوکس Huaweiو  Ciscoزیرساخت هم افزایش دادم و توانستم در کنار مدرک های رسمی شبکه )

(LPIC-1/2 و مدرک رسمی )Docker  وKubernetes  را از شرکتIBM  هم دریافت کنم. در کنار کار رسمی، هم به

سایت های مختلف آموزش آنالین و ویدیویی در عنوان استاد هم به عنوان مؤلف، فعالیت های زیادی در آموزشگاه ها و 

هم داشته ام. اصال استاد سخت گیری نبوده ام، ولی همیشه سعی کردم کالس های من جنبه مفهومی و کاربردی  ITحوزه 

باالیی داشته باشد. برای هر جلسه سناریوهای محتلفی بیشتر بر اساس تجربه های واقعی خودم طرح می کنیم و دانشجو 

 ه باید تمرین های مختلفی تحویل بدهد.هر جلس

 

  :آن اخذ سال و ایحرفه و تحصیلی مدارک

 ی کامپیوتریهاستمیسگرايش  -وتر یکارشناسی ارشد علوم کامپ:  
 )پلی تکنیک تهران( دانشگاه صنعتی امیرکبیر –دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر     

  گرايش کاربردی: -کارشناسی رياضی  
 )پلی تکنیک تهران(دانشگاه صنعتی امیرکبیر  –دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر     

 

 Master of Science, Electrical & Electronics Engineering, 2017 

 Bachelor of Science, Electrical & Electronics Engineering, 2012 

 HCNA Routing & Switching, Huawei Technologies, 2016 

 HCNP Routing & Switching, Huawei Technologies, 2017 

 Linux LPIC-1, Linux Professional Institute, 2013 

 Linux LPIC-2, Linux Professional Institute, 2014 

 Docker Essentials, IBM Company, 2020 

 Kubernetes Essentials, IBM Company, 2020 

 Python3 Fundamentals, SoloLearn, 2019 

 SQL Fundamentals, SoloLearn, 2019 

 ITILv4 Service Operation, ITSM Zone, 2020 

 

  



 

  :تدريس سوابق

 آموزش دوره لینوکس (LPIC1/2) 99، آموزشگاه سماتک، سال 

 آموزش دوره لینوکس (LPIC1+2) تدریس99تا  99، آموزشگاه کالج اورست، سالSQL Server    به غیر از(

administration) 

 آموزش دوره CCNA/CCNP شرکت مخابراتی ،BR-Tel 99تا  99، سال 

 آموزش دوره HCNA R&S شرکت مخابراتی ،Huawei 99تا  99، سال 

  آموزش ویدیویی دوره مقدماتیKubernetes 99، سایت فرادرس، سال 

  99آموزش ویدیویی امنیت در لینوکس، سایت آکادمی دانشجویار، سال 

  آموزش ویدیویی و تألیف کتابCCNA 99، مرکز آموزش پارس، سال 

 

 اجرايی سوابق:  

 (9999)سال  :شرکت ارتباطات پرتو آبی 

 مدير فنی و مشاور پروژه های مخابراتی  ها:مسئولیتCloud/Virtualization 

 
 

 (6931)سال  :شرکت بهسا 

 مخابراتی همراه اولسرپرست فنی تیم مديريت زيرساخت پروژه های  ها:مسئولیت 

 

 (9999)سال : شرکت هواوی 

 کارشناس ارشد تیم مديريت زيرساخت پروژه های مخابراتی همراه اول: هامسئولیت 

 

 (9991)سال : شرکت داده پردازی رسپینا 

 ها: مسئولیت( کارشناس ارشد مرکز عملیات شبکهNOC) 

 

 (9999)سال : شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات 

 

 ها:مسئولیت ( کارشناس مرکز عملیات شبکهNOC) 

 

 (9991)سال : شرکت همراه اول 

 
  :کارشناس نگهداری زيرساخت پروژه های مخابراتی و راديويیمسئولیت ها 

 

 

 


