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 فراهانی حمیدرضا

 vipromise سازی مجازی ارشد کارشناس

 

 

  ۴/۲/۱۳۶۴ :متولد

 مجرد :تأهل وضعیت

 خدمت پایان :سربازی وضعیت

 

 تحصیلی سوابق   

 کامپیوتر مهندسی  کارشناسی

 افزار نرم تکنولوژی : گرایش

 آزاد - دماوند واحد : دانشگاه/موسسه

 ۱۵ : معدل

 کامپیوتر مهندسی  کاردانی

 ارتباطات و اطالعات فناوری : گرایش

 کاربردی علمی - 26 واحد : دانشگاه/موسسه

 ۱۸،۳۶ : معدل

 کاری سوابق   

 دیتاسنتر سرپرست

 نفت بازنشستگی صندوق:شرکت

    ۱۳۹۵ تیر از همکاری آغاز

  : دستاوردها و وظایف

  vSphere 6.7 از استفاده با سازی مجازی از اعم زیرساختی های سرویس نگهداری و مدیریت ■ 

  SAN/NAS همانند سازي ذخيره دستگاههاي نگهداری و مدیریت ■ 

  سازمان حياتي اطالعات و ها سرويس از گيري پشتيبان هاي راهکار سازي پياده ■ 

 ب شبکه ساخت زير و ها سرويس پايش جهت End-to-End Monitoring سرويس سازي سازي پياده ■ 
  Vrops،HP SIM،Solarwinds از استفاده

 آپ بک و سازی مجازی کارشناس

 پارس حامی سرو و رایانه سرو:شرکت

    ۱۳۹۵ تیر - ۱۳۹۴ مهر

  : دستاوردها و وظایف

  vSphere 5.5 از استفاده با سازی مجازی شامل زیرساختی های سرویس نگهداری و مدیریت ■ 

 HP از استفاده با سازمان حياتي اطالعات و ها سرويس از گيري پشتيبان هاي راهکار نگهداری و مدیریت ■ 
Data Protector  



 دیتاسنتر ارشد کارشناس

 جمهوری ریاست:نهاد/سازمان

    ۱۳۹۴ شهریور - ۱۳۹۳ مهر

  : دستاوردها و وظایف

   دیتاسنتر ارشد کارشناس ■ 

 سرورهای از استفاده با VMware vSphere 6.0  اساس بر سازمان Virtualization ساختار سازي پياده ■ 
HP Blade C7000  

  Netbackup افزار نرم از استفاده با آپ بک زیرساخت سازي پياده ■ 

  Windows Server 2012 به Active Directory ساختار و زيرساخت هاي سرويس ارتقاء و طراحي ■ 

  اينترنت به کاربران دسترسي جهت Internet Proxy زیرساخت سازی پیاده ■ 

  آن هاي سرويس و DMZ ناحيه سيستمي ساختار سازي پياده و طراحي ■ 

 شبکه کارشناس

 ملت بیمه:شرکت

  : دستاوردها و وظایف

  Active Directory جمله از زیرساختی های سرویس نگهداری ■ 

  LAN شبکه های سرویس نگهداری ■ 

 مدرس

 سیستم ایمن نورا:شرکت

    ۱۳۹۱ دی - ۱۳۸۸ شهریور

  : دستاوردها و وظایف

  (MCITP 2008,TMG 2010,Network Plus,Mcse 2003) شبکه های دوره مدرس ■ 

 مدرس

 تهران فنی مجتمع:موسسه

    ۱۳۹۵ خرداد از همکاری آغاز

  : دستاوردها و وظایف

  سازی مجازی های دوره مدرس ■ 

  (مستغالت و امالک)شهرداری سازمان به  VMware ICM 6.5 دوره آموزش ■ 

   Network plus آموزش ■ 

 ها گواهینامه و ها دوره   

mcitp 2008 

 المللی بین:موسسه

    ۱۳۹۰ تیر

mcse 2012 

 المللی بین:موسسه

    ۱۳۹۳ آذر

CCNA R & S  



 المللی بین:موسسه

    ۱۳۹۳ شهریور

VMware VCP6 

 المللی بین:موسسه

    ۱۳۹۶ شهریور

EMCISA V3  

 المللی بین:موسسه

    ۱۳۹۶ شهریور

vmware horizon view 7 

 المللی بین:موسسه

    ۱۳۹۷ دی

Avalanche Next 

 هند کشور:موسسه

 ها پروژه   

 پروژه مدیر : پروژه عنوان

 (آپا) تحقیقات و علوم اسالمی آزاد دانشگاه : کننده درخواست / کارفرما

 ۱۳۹۶ دی : تاریخ

 پایه بر VDI سیستم اندازی راه - Cisco Webex پایه بر ویدئوکنفرانسینگ سیستم اندازی راه : توضیحات
Vmware Horizon 7.0 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه در اینترنت سطح در دهی وسرویس -  

 ارشد کارشناس : پروژه عنوان

 دژپاد شرکت : کننده درخواست / کارفرما

 ۱۳۹۷ آبان : تاریخ

 .اطالعات سازی ذخیره و سازی مجازی ارشد کارشناس : توضیحات

 : مربوطه لینک

http://dejpaad.com/ 
 

 پروژه مدیر : پروژه عنوان

 دولتی نهادهای و ها سازمان : کننده درخواست / کارفرما

 ۱۳۹۶ دی : تاریخ

 - : توضیحات

 افتخارات   

 جمهوری ریاست نهاد از تقدیر لوح

    ۱۳۹۳ آذر
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