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 سوابق آموزشی : 

 

Microsoft Certification ID: 989209352 

 

 Microsoft Certified Trainerدریافت مدرک بین المللی  1399 سال  •

المللی   1399 سال   • بین  مدرک   Microsoft Certified: Azure Solutions Architectدریافت 

Expert 

 Microsoft Certified Azure Administrator Associateدریافت مدرک بین المللی   1399 سال   •

  Microsoft Certified Systems Associateمللی بین ال درک مافت دری 1398 سال  •

مدرک  1398سال   • المللی      دریافت   Microsoft Certified Systems Expert – Coreبین 

infrastructure  

 Microsoft Certified Systems Expert – Productivityدریافت مدرک بین المللی  1398سال  •

آموزشگاه رایان    – توسط جناب آقای مهندس ولیزاده    CCNA Routing and Switchingدوره   1398سال   •

 کالج

 آموزشگاه رایان کالج  – توسط جناب آقای مهندس ولیزاده  CCNA Securityدوره  1398سال  •

 آموزشگاه رایان کالج  –توسط جناب آقای مهندس ولیزاده   CCNP Routingدوره  1398سال  •

 آموزشگاه رایان کالج –توسط جناب آقای مهندس ولیزاده   CCNP Switchingدوره  1398سال  •

 آموزشگاه رایان کالج  – توسط جناب آقای مهندس ولیزاده  Security Plusدوره  1398سال  •

توسط آقای مهندس    Microsoft Certified Systems Expert Productivity  2019دوره  1398سال   •

 ( MCSE – Skype for Businessآموزشگاه رایان کالج ) - محمدی پور 

 آموزشگاه رایان کالج  - توسط آقای مهندس محمدی پور   HPE SAN Essentialدوره  1398سال  •

توسط آقای مهندس محمدی   Microsoft Certified Azure Solutions Architectدوره    1397سال   •

 آموزشگاه رایان کالج  - پور 

 Microsoft Virtualization And System Center Virtual Machineدوره    1397سال   •

Manager 2016   آموزشگاه رایان کالج  -توسط آقای مهندس محمدی پور 

 آموزشگاه رایان کالج  - توسط آقای مهندس محمدی پور Kerio Firewall دوره  1397سال  •

ندس محمدی پور  توسط آقای مه Microsoft Certified Systems Associate 2012دوره   1396سال  •

 آموزشگاه رایان کالج -

توسط آقای مهندس محمدی پور   Microsoft Certified Systems Associate 2016دوره   1396سال  •

 آموزشگاه رایان کالج -
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توسط آقای مهندس    Microsoft Certified Systems Expert Productivity  2016دوره    1396سال   •

 ( MCSE – Exchange Serverآموزشگاه رایان کالج ) - محمدی پور 

آموزشگاه رایان    - توسط آقای مهندس محمدی پور    Veeam Backup And Replicationدوره    1396سال   •

 کالج

  VMware 6.5 Data Center Virtualization Professional Administratorدوره    1396سال   •

 آموزشگاه رایان کالج  -ندس محمدی پور  توسط آقای مه

توسط آقای مهندس علی محمدی شرکت   Wireless Devices Configurationدوره آموزش    1394سال   •

 کیان رایا 

   2019  رونا ویروس آموزش تخصصی سگ های تشخیص کدر پروژه ملی موفقیت تقدیرنامه    کسب 1399سال  •

توسط آقای دکتر    2019کرونا ویروس    دستیار پزشکی تشخیص آموزش تخصصی سگ های   دوره  1398سال   •

 اسماعیل اسکندری 

 توسط آقای دکتر اسماعیل اسکندری اوتیسم دستیارسگ های   تخصصیآموزش   دوره 1396سال  •

 توسط آقای دکتر اسماعیل اسکندریآموزش تخصصی سگ های زنده یاب   دوره 1394سال  •

   دکتر اسماعیل اسکندریتوسط آقای  آموزش مقدماتی سگ های گروه کار   دوره  1394سال  •

 دوره آموزش طراحی و اجرای شبکه برق و مخابرات ساختمان توسط جناب آقای مهندس پاشا 1394سال  •

 های شرکت زیمنس توسط جناب آقای دکتر دلفان همتی  PLCدوره طراحی و برنامه نویسی  1394سال  •

 توسط آقای دکتر جهاندار  Assemblyرنامه نویسی کامپیوتر زبان  دوره آموزش ب   1393سال  •

آموزش طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی توسط جناب آقای مهندس ساجدی خانیان شرکت   1393سال   •

 کیان رایا 

دوره آموزش نصب و راه اندازی انواع سیستم های نظارت تصویری و امنیتی  آنالوگ و تحت شبکه   1392سال   •

 جناب آقای مهندس ساجدی خانیان شرکت کیان رایاتوسط 

 توسط آقای دکتر جهاندار ++Cدوره آموزش برنامه نویسی کامپیوتر زبان  1392سال  •

 دوره روابط عمومی و بازار یابی توسط آقای زارعی شرکت طراحان ایده الماس. 1392سال  •

  Microsoft Certified IT Professional : Enterprise Administrator 2008دوره    1392سال   •

 توسط خانم مهندس مرسلی 

 توسط آقای دکتر سلطان کریمی   Network Plusدوره   1391سال  •

 Microsoft Certified Systems Engineer 2003دوره آموزش  1389سال  •

 توسط جناب آقای مهندس کوه خیل  ICDLدوره آموزش   1388سال  •
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 سوابق کاری: 

 

 شرکت هواپیمایی ماهان کارشناس ارشد سرویس های مایکروسافت 1401شهریور از  •

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان    1401  شهریور  تا  1400از فروردین   •

(K.O.G.D.C ) 

 آکادمی دوران مدرس رسمی شبکه و امنیت زیرساخت های مایکروسافت  1401بهمن   تا 1401مرداد از  •

 کندو  مهندسی آموزشگاهمدرس رسمی شبکه و امنیت زیرساخت های مایکروسافت  تاکنون   1400از تیر  •

 آکادمی لیان  زیرساخت های مایکروسافت شبکه و امنیت رسمی مدرس  1400تیر    تا 1399از اسفند  •

 (K.O.G.D.Cارشد شبکه شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان ) کارشناس  1399اسفند تا  1396از شهریور  •

 ستاد تهران   –طراحی و اجرا دیتا سنتر مرکزی شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان 1399سال  •

 ستاد تهران  – طراحی و اجرا دیتا سنتر مرکزی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند 1399سال  •

 ستاد تهران  –طراحی و اجرا شبکه مخابرات شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان  1399سال  •

 ستاد تهران – طراحی و اجرا شبکه مخابرات شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند 1399سال  •

 ستاد تهران  –را زیر ساخت برق شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان  طراحی و اج1399سال  •

 ستاد تهران – طراحی و اجرا زیر ساخت برق شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند 1399سال  •

  –طراحی و اجرا سیستم نظارتی و امنیتی مبتنی بر شبکه شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان   1399سال   •

 ستاد تهران 

  – طراحی و اجرا سیستم نظارتی و امنیتی مبتنی بر شبکه شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند    1399  سال   •

 ستاد تهران 

 MCSE : Productivity (Skype for Business)ساعت دوره   500تاکنون برگزاری بیش از   1399از سال  •

 MCSE : Productivity (Exchange Server)ساعت دوره   500تاکنون برگزاری بیش از   1399از سال  •

   MCSE : Core Infrastructureساعت دوره  1000برگزاری بیش از  تاکنون   1399سال از  •

   + CompTIA Networkساعت دوره   700برگزاری بیش ازتاکنون   1399از سال  •

 Infrastructures HPEساعت  دوره آموزش  240برگزاری بیش از  تاکنون   1399از سال  •

جهت  آموزش حیوان گزیدگی و امداد رسانی به مصدوم حیوان گزیدگی    دورهساعت    48برگزاری  1398سال   •

 ماهشهر  –شرکت پتروشیمی مارون   HSEتوان افزایی پرسنل محترم 

 SK9گروه کار   ی، مرکز آموزش سگها دستیار تخصصی جستجو و  یتاکنون مدرس دوره ها  1397از سال  •

   SK9 مرکز آموزش و نگهداری سگ های گروه کار فناوری اطالعات   مدیرتا کنون  1397از خرداد  •

 تا کنون معاون فناوری اطالعات و روابط عمومی موسسه حامیان مهر میهن  1395از فروردین   •
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 SK9گروه کار  یسگ ، مرکز آموزش سگها یو رفع ناهنجار ی مقدمات یتاکنون مدرس دوره ها  1395از سال  •

 تا کنون مشاور شبکه های کامپیوتری شرکت کاوش صنعت فردا  1392از مهر  •

 های صنعتی  UPSساعت کار آموزی در شرکت پرسو الکترونیک در زمینه   240مدت  •

 مدت یکسال فعالیت آزاد در زمینه برق و مخابرات ساختمان •

( و مه  Cloud Computing) شبکه های مبتنی بر رایانش ابرم تحقیقات تخصصی در زمینه  ارائه مقاله و انجا •

(Fog Computing به عنوان سمینار کارشناسی ارشد ) 

الکتریکی   • تمرین دروس مدار  استاد حل  ترم  زبان    1مدت سه  نویسی  کامپیوتری    ++C،برنامه  و شبکه های 

 دانشگاه پویندگان دانش چالوس 

(، زیر ساخت    ISE , ACSشبکه و امنیت مبتنی بر تجهیزات سیسکو )   پیاده سازی زیر ساخت هایطراحی و   •

 : ذکر شده های  و در محل  VMwareمایکروسافت و  HCIهای مجازی سازی و مفاهیم  

 شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان  .1

 فت و گاز صبا اروند شرکت توسعه ن  .2

   SK9مرکز آموزش و نگهداری سگ های گروه کار  .3

 تهران  5منطقه   4شهرداری ناحیه .4

 شهرداری تهران 5سرای محله سازمان برنامه جنوبی منطقه  .5

 31527نمایندگی بیمه ایران کد  .6

 شرکت نیرو گستر شاهین .7

 ی البراتوار شخص .8

 

 


