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تحصیالت
دانشجوی دکتری در رشته معماری سیستم های کامپیوتری
اخذ کارشناسی ارشد در رشته معماری سیستم های کامپیوتری از دانشگاه آزاد اسالمی
مهر ماه  – 91مرداد 94
عنوان پایان نامه  :ارائه یک گیت پایه در ابعاد نانو مبتنی بر اتوماتای سلولی کوانتومی ()QCA
وطراحی مدارات محاسباتی بر اساس گیت پیشنهادی
عنوان مقاله :

Design Novel 7-input Reconfigurable Gate in Quantum-dot

Cellular Automata (QCA) and 3-to-8 Decoder Based on the Proposed Gate

اخذ کارشناسی در رشته کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسالمی
مهرماه  – 83بهمن 87
گرایش  :سخت افزار
عنوان پروژه  :شبکه های حسگری ( این پروژه پیاده سازی نیز شده است )

دورههای تخصصی و آموزشی
➢

 Network +مدت دوره  30ساعت

➢

 MCSEمدت دوره  100ساعت

➢

 CCNAمدت دوره  50ساعت

➢

 CCNP Switchمدت دوره  40ساعت

➢

 CCNP Routeمدت دوره  40ساعت

➢

 Linuxمدت دوره  60ساعت

➢

دوره مهارت های فردی در محیط کار (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) مدت دوره  40ساعت

➢

دوره مدیریت بهره وری (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ) مدت دوره  55ساعت

سوابق کاری
مدیرپشتیبانی سخت افزاروشبکه – سازمان صداوسیما (معاونت توسعه و فناوری رسانه-

اداره کل فناوری اطالعات )
شهریور  1396تا کنون
➢ راه اندازی سرویس اکتیو دایرکتوری
➢ طراحی و راه اندازی سامانه جامع هوشمند سازی کسب و کار ،سرویس های
سازمان
➢ راه اندازی سرویس  WSUSدر سطح سایت جام جم و مراکز استان
➢ راهبری و ارتقاء سامانه امداد خدمات سازمان ()help.irib.ir
➢ پشتیبانی  ،کارشناسی و تامین اعتبار سخت افزارو شبکه در سطح سازمان صداوسیما
➢ ارتقا و بروزرسانی دانلود سنتر سازمان ()dc.irib.ir
➢ اصالح و پیکربندی سوییچ های سازمان
➢ آرایش رک های معاونت فنی
➢ مدیریت وقایع سرویس ایمیل
➢ ایجاد و بروز رسانی سامانه Source.irib.ir
مسئول شبکه– سازمان صدا سیما (اداره کل فناوری اطالعات  -امور بهره برداری مرکز داده )

تیر  1395تا 1396
➢ راه اندازی سیستم حجمی سازی اکانت های اینترنتی سازمان صدا و سیما ( مهرماه
) 1395
➢ راه اندازی سرویس ( IXPاینترانت کشوری بر بستر  ) 10Gigدر سطح  LANسازمان
صدا و سیما بدون هیچ گونه سر بار مالی و با استفاده از امکانات موجود سازمانی  ،با
صرفه اقتصادی بیش از سه ( STM1مرداد ماه ) 1395
➢ پشتیبانی اکتیو  ،کل شبکه سازمان شامل دیتا سنتر  ، LAN ،مراکز استان ها و معاونت
های سازمان صدا و سیما

➢ مدیریت حساب کاربران  ،پشتیبانی دیتا سنتر  ،مدیریت پهنای باند  ،مدیریت  ،نگهداری
 ،بروز رسانی و پشتیبانی سوئیچ های  Edge , Core , Distributed , LANسازمان
 ،پشتیبانی از فایروال های سازمان  ،پشتیبانی و نگهداری و بروز رسانی سرویس های
شبکه و . ...
➢ مانیتورینگ کلیه تجهیزات و نود های شبکه در سطح دیتا سنتر  WAN ، LAN ،و...
سازمان صدا و سیما

کارشناس شبکه  -سازمان صدا سیما

( اداره کل فناوری اطالعات – امور ارتباطات دیتا )

اسفند ماه  1389تا 1395
➢ راه اندازی سرویس مانیتورینگ بوسیله نرم افزار Cacti
➢ راه اندازی سرویس مانیتورینگ  ،تمامی سوئیچ های  LANسازمان با استفاده از نرم افزار
Solarwinds
➢ راه اندازی سرویس مانیتورینگ  ،تمامی سوئیچ های  LANسازمان با استفاده از نرم افزار
Cisco Prime
➢ کانقیگ کلیه سوئیچ های  LANسازمان و تنظیمات مورد نیاز برای مدیریت و یکپارچه سازی
اعمال قوانین سازمانی
➢ راه اندازی سیستم مدیریت سوئیچ های سازمان صدا و سیما ( ) ACS
➢ راه اندازی مجدد و بهینه سازی سرویس  LAN ، DHCPسازمان صدا و سیما
➢ مشارکت در پروژه راه اندازی لینک  STM1برای مراکز استان ها
➢ راه اندازی اکتیو شبکه در استان البرز
➢ مشارکت در پروژه راه اندازی لینک دوم  STM1برای مراکز استانی با استفاده از پروتکل
OSPF
➢ مدیریت حساب کاربران  ،پشتیبانی اکتیو شبکه دیتا سنتر  ،مدیریت پهنای باند  ،مدیریت ،
نگهداری و پشتیبانی سوئیچ های  Edge , Core , Distributed , LANسازمان  ،پشتیبانی
از فایروال های سازمان  ،پشتیبانی و نگهداری سرویس های شبکه  ،مانیتورینگ و . ...

مسئول شبکه و سخت افزار  -سازمان صدا سیما

( اطالعات برنامه ریزی معاونت سیما )

تیر ماه  - 1387اسفند 1389
➢ راه اندای شبکه اداره کل اطالعات برنامه ریزی معاونت سیما
➢ راه اندازی سرویس اکتیو دایرکتوری درسطح اداره کل اطالعات برنامه ریزی معاونت سیما
➢ پشتیبانی از برنامه سیستم جامع معاونت سیما
➢ پشتیبانی از سیستم های سخت افزاری اداره کل اطالعات برنامه ریزی معاونت سیما

 شرکت تیسافرن- مسئول شبکه
1389 –1386 خرداد ماه
➢ نگهداری و پشتیبانی از شبکه و سخت افزار
. ... وActive Directory ، Share point ➢ راه اندازی سیستم

مهارت ها و فعالیت ها ی حرفه ای
➢ راه اندازی سرویس های شبکه
DHCP , Active Directory, FTP , VPN , ACS , NAT , Log Server , Bandwith shaping , … .

➢ راه اندازی تجهیزات
VMWare_esxi , Firewall ( cisco , Cyberoam , … ) , PF_sense , MikroTik , … .

➢ راه اندازی سرویس های مانیتورینگ
PRTG , Cisco Prime , IFtop , Ntop , Cacti , Solarwinds , … .

