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 ) مدیر وب سایت گروه آموزشی نت ایلرن (  وب سایت :
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 آدرس کانال شبکه های اجتماعی:

https://t.me/NetElearn 
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 علمی صنعتی از دانشگاه علمی و کاربردینرم افزار کامپیوتر کاردانی  -

 مشهد

نرم افزار کامپیوتر از دانشگاه مدیریت صنعتی  مهندسیکارشناسی  -

 خراسان

ات گرایش امنیت اطالعات از دانشگاه علمی ی اطالعفناور مهندسی  کارشناسی -

 کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد

بین  دانشگاه  -گرایش نرم افزارمهندسی کامپیوتر  کارشناس ارشد -

 امام رضا ) ع( المللی

 

 

 

 

 

 خصات آموزشیشم -3
 دوره های تخصصی گذرانده شده -

 

 نام دوره کد دوره

70-410 
70-411 
70-412 
70-413 
70-414 

MCSE 2016(Microsoft Certified Solution Expert) 

(70-687) 
(70-410) 
(70-411) 
(70-412) 
(70-413) 
(70-414) 
(70-417) 

MCSE 2012(Microsoft Certified Solution Expert) 

(70-620) 
(70-640) 
(70-642) 
(70-643) 

MCITP 2008 (Microsoft Certified IT professional)  

(70-270) 
(70-290) 
(70-291) 
(70-292) 
(70-293) 
(70-294) 

MCSE 2003 (Microsoft Certified System Enginner) 

70-270 
70-210 
70-215 
70-216 
70-217 
70-219 
70-220 

MCSE 2000 (Microsoft Certified System Engineer) 



70-221 

 
70-696 
70-703 

 

Microsoft System Center 2019 

(312-50) Certified Ethical Hacker (CEH) 

(70-350) Implementing Microsft Internet Security and Acceleration (ISA) server2004     
                                       

(70-351) Implementing Microsft Internet Security and Acceleration (ISA) server2006     
                                   

(70-557)  Microsoft Forefront Client and Server – Configuration  

(N10-007) Network Plus (COMPTIA) 

(SY0-501) Security Plus (COMPTIA) 

70-580)) Network Essentials PLUS 

 Network Infrastructure 2000 

200-125 CCNA-(ICND1 & ICND2) –Routing and Switching, calobaration,Cloud,.. 

 MTCNA & MTCRE  

V6-6.5-7 VMware (VCA-VCP-ICM-VCPA) 

 آموزش مهارتهای تدریس ) پداگوژی ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گواهینامه های اخذ شده  -4

 

 
 گواهینامه ها

 

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM-(ISMS ) ISO 27001:2005-INTERNAL AUDIT 

دارنده گواهینامه مربیگری امنیت شبکه  از  سازمان آموزش فنی و حرفه 

 ای کشور

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTo8-82N_mAhXj8OAKHeu1CTUQrAIoADABegQIBxAM&url=https%3A%2F%2Fforum.mikrotik.com%2Fviewtopic.php%3Ft%3D82901&usg=AOvVaw2xstM99BzmwqRmwAjcq9-O


مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت از سازمان  دارنده گواهینامه  

 آموزش فنی و حرفه ای کشور

 دارنده گواهینامه تسلط بر مهارتهای فناوری اطالعات از  وزارت کشور 

 شامل: 

 واژه پرداز -

 فناوری اطالعات -

 اطالعات و ارتباطات -

 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها -

گره ملی مهندسی برق ، کامپیوتر و فناوری دارنده گواهینامه مربی کن 

 اطالعات

کارشناس داور مسابقات ملی مهارت رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه  

 1393سال 

شبکه در پانزدهمین -کارشناس مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اطالعات

 1392مسابقات ملی مهارت سال 

ات و سخت افزار وشبکه دارنده گواهینامه کارشناس رشته فناوری اطالع 

   87در نهمین مسابقات ملی مهارت سال 

دارنده گواهینامه کارشناس اردوی آمادگی مسابقات جهانی ملی مهارت  

 2011لندن 

 86دارنده گواهینامه کارشناس مسابقات ملی مهارت مرحله کشوری سال  

ر دارنده گواهینامه اصول امنیت شبکه های کامپیوتری و ضرورت آن د 

 سازمانها

دارنده گواهینامه کارگاه آموزشی امنیت شبکه و بهینه سازی پهنای  

 باند

 در استان  ICTدارنده گواهینامه آسیب شناسی پروژه های  

 (ISMS)دارنده گواهینامه آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات  

 حرفه ای روشهای نوین تدریس با رویکرد دارنده گواهینامه دوره مهارت

CBT   (Pedagogy ) 

از سازمان آموزش فنی و   دارنده گواهینامه مدیر فروشگاه اینترنتی

 حرفه ای کشور

 مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیکدارنده گواهینامه 

دارنده گواهینامه آموزشی پدافند سایبری از سازمان پدافند غیرعامل 

  کشور

توسط پلیس فتا استان خراسان دارنده گواهینامه امنیت در فضای سایبری 

 رضوی

–مربی سمینارآموزشی مهندسی کامپیوتر در نفوذگری ) هفته ملی مهارت 

 (95تیرماه 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق کاری و اجرایی -5
 

 عنوان  سمت اجرا محل



  

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

 خراسان رضوی

 

کارشناس فناوری 

 اطالعات

پیاده سازی و مدیر 

 شبکه داخلی

پیاده سازی سیستم 

 مدیریت امنیت اطالعات

ISO 27001:2005     ISMS 

  VPNپیاده سازی شبکه 

 استان جهت اتصال مراکز

مدیریت و اجرای شبکه 

   E1اتصالی بستر

پیاده سازی شبکه بی 

به اداره   ITسیم مرکز 

 کل

  ITمدیریت پورتال مرکز 

 و اداره کل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان شروع سمت محل کار ردیف

 آموزشیوب سایت تخصصی و   مدیر انجمن 1

NetElearn.ir 
 

 اکنون 1390 مدیریت

مدیریت شرکت مهندسی سافت رایانه در زمینه  2

خرید و فروش سیستمهای کامپیوتری و 

 پشتیبانی و تجهیزات شبکه

 1382 1376 مدیریت

کارشناس  مرکز آموزش فن آوری اطالعات مشهد ) ارم ( 3

ز/مدیریت مرک

 شبکه

1384 1386 

نگهداری  مرکز آموزش فن آوری اطالعات مشهد ) ارم(  4

 اتاق سرور

1384 1388 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان  5

 رضوی )فناوری اطالعات(

کارشناس 

مرکز/مدیریت 

 شبکه

1384 1388 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان  6

 رضوی )فناوری اطالعات(

ی و طراح

نگهداری 

 اتاق سرور

تا  1386

 اکنون

مشاور و  مجمع امور صنفی , توزیعی و خدماتی مشهد 7

 مجری

1389 1389 

مشاور و  شرکت اسکیونک 8

 مجری

1389 1389 

 1392 1390 مجری شرکت سرمایه گزاری مسکن شرق 9



مشاور و  مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران نجمه 10

 مجری

تا  1386

 اکنون

حراست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  11

 خراسان رضوی

مشاور و 

مجری 

 مانیتورینگ

 تااکنون 1386

تا  1395 مجری شرکت صنایع سنجش انرژی بهینه سازان طوس 12

 اکنون

)مرکز  مرکز آموزش فنی و حرفه ای غرب مشهد 13

 آموزش توان یابان (

 تااکنون 1395 مجری

آموزش دوره  رضویاداره کل دادگستری خراسان  14

ISMS 
1395 1396 

آموزش دوره  اداره کل دادگستری خراسان رضوی 15

MCSA 2016 
تا  1397

 اکنون

 شرکت داروسازی حکیم گستر طوس 16

مشاور و 

 مجری

تا  1388

 اکنون

 شرکت داروسازی نصر فریمان 17

مشاور و 

 مجری

تا  1388

 اکنون

 شرکت خوش نوش مشهد  18

مشاور و 

 مجری

تا  1388

 اکنون

 شرکت خوش نوش فریمان 20

مشاور و 

 مجری

تا  1388

 اکنون

مشاور و  درمانگاه شبانه روزی فدک 21

 مجری

1395 1397 

مشاور و  مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت ثامن مشهد 22

 مجری

تا  1390

 اکنون

مشاور و  آتلیه آبرنگ مشهد 23

 مجری

تا  1399

 اکنون

24 
جو و سالمت المتارتباط آسان س -شرکت نوبان

 یار
 

مشاور و 

 مجری

1399 1399 

25 
 شرکت صنایع شیشه آذر مینا جام 

مشاور و 

 مجری

تا  1399

 اکنون

29 
 ارتباط صنعت توسکا گرین

تا  1399 پیمانکار

 اکنون

30 
) شامل یک دفتر  مجتمع تولیدی مرغ فریمان

 فروشگاه ( 8مرکزی و 

مشاور و 

 مجری

تا  1399

 اکنون

31 
 اه شهید هاشمی نژاد مشهدپاالیشگ

 پیمانکار
 آنتی ویروس

تا  1399

 اکنون

32 
 پوشاک تولیدی تیراژه

تا  1399 مدیر آی تی

 اکنون

33 
 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تا  1400 پیمانکار

 اکنون



34 

 فروشگاه پارچه ایران ساتن

مشاور و 

 پیمانکار

تا  1400

 اکنون

35 
 اداره کل بازرسی خراسان رضوی

پیمانکار 

 نتی ویروسآ

تا  1399

 اکنون

36 
 شهرداری تربت حیدریه

پیمانکار 

 آنتی ویروس

تا  1399

 اکنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارت ها  -6
 

  رایانه  -

 

 نوع کار / نرم افزار نام مجموعه

 سخت افزار
سخت پیکر بندی ، نصب و راه اندازی و رفع عیب 

 کامپیوترافزار 

 سیستم عامل
مکینتاش و و وسافتل های مایکرکلیه سیستم عام

 لینوکس

نرم افزارهای 

اداری و کنترل 

 پروژه

( Access , PowerPoint , Excel ,Word , FrontPage ) 

Microsoft Visio,Microsoft SharePointوMicrooft Lync Server 

 مجازی سازی

Virtualization 

Vmware ( ESXi-vSphere-VCSA)- Microsoft (Hyper-V Server) 

Vmware NSX- VMware Horizon -KVM 

تجهیزات ذخیره 

 سازی

Storage 

 

 

HPE MSA Storage-QNAP-EMC- Virtual SAN-HP SAN STORAGE/HP 

SAN SWITCH  ،DAS 

و مدیریت 

 ندی پیکرب

SERVERS 

 

HP /INTEL /SUPERMICRO  

https://my.vmware.com/web/vmware/details?productId=421&downloadGroup=VIEWCLIENTS_WIN64_352


 وب کنفرانس

 
 
Adobe Connect/Lync Server/BigBlueButton 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبکه -

 

 

 

 

 

 عنوان تخصص

 نوع مهارت

  WAN , LANپیکر بندی و نصب شبکه های 

نصب و پیکربندی و پشتیبانی آنتی ویروس های 

 و پادویش   کسپراسکای

،   Mikrotikرادیویی  و لینک های  تجهیزاتپیکر بندی 

ubiquiti ... و 

 (Mikrotik،Cisco,Foundryای )هپیکر بندی سوییچ 

 juniperهای سخت افزاری شامل ) پیکر بندی فایروال  

 ،Fortinet،Sophos،ASA Cisoc ).... و 

 ISA Server 2006)  پیکر بندی ، تنظیمات ، پشتیبانی 

 ForeFront(TMG 2010)و(

نرم افزار های  پیکر بندی ، تنظیمات ، پشتیبانی 

Accounting  

IBSNG ...و 

 مجازی  زیر ساخت هاینصب و پیکر بندی و پشتیبانی 

https://bigbluebutton.org/
https://bigbluebutton.org/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNS-gMSN-bJ22eFnsA6RnSC1XrxQ_g:1577787293431&q=ubiquiti&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi8w5_Z09_mAhUl2-AKHS_LB0wQkeECKAB6BAgKECY


(Microsoft,VMware) 

بر روی سرور های   Clusteringپیاده سازی و مدیریت 

 ESXiو  Hyper-Vمجازی 

 ,SAN (HPای ذخیره سازی نصب و پیکربندی دستگاهه

QNAP, EMC ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضویت در انجمن ها و موسسات علمی و گروه های مطالعاتی -7
 

 عضویت در انجمن نظام صنفی رایانه استان

یت در مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای عضو

 ) ماهر(کشور

 ری اطالعاتدارای پروانه احراز صالحیت مشاوره فناو

 کارشناسان فناوری اطالعات خراسان رضوی عضو

http://it.khorasan.ir 

 در دستگاههای دولتی ISMS ر استانداردعضو کمیته تخصصی استقرا

مدرس مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )حوزه فناوری 

 اطالعات کارکنان دولت(

اداره کل بسیج مقاومت ایگاه پ و فضای مجازی مسوول فناوری اطالعات 

 آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مراکز موزشی آهزار ساعت  10و   سال سابقه تدریس 16بیش از  -8

 آموزشی موسسات آموزش عالی و 
 

مورد  نام مراکز آموزشی

 قرارداد
 مدت همکاری مباحث آموزشی

 کنونتا 1390از سال  ی کامپیوتری شبکه ها دانشگاه غیر انتفاعی شاندیز

موزشی انفورماتیک بین الملل موسسه آ

 مرکزی ( -غرب  –) شرق    شعبه

MCSE 2003 , MCITP 2008 , NET PLUS  1393تا  1391از سال 

ارم  مهارتهای پیشرفته مرکز آموزش 

 مشهد
MCSE 2003 , MCITP 2008 , NET PLUS  کنونتا 1387از سال 

 NET PLUS , ICDL 1382 باقر العلوممجتمع آموزشی 

 موسسه آموزشی مشکات شرق
مخصوص ) مدیران استانداری و آموزش و 

 پرورش(

NET PLUS , ICDL 1382 

 1388 الی 1383از سال  MCITP 2008 , NET PLUS مجتمع انفورماتیک دیباگران تهران

  مجتمع فنی تهران شعبه شرق کشور

یات و اداره مال ITمخصوص  ) مدیران 

 دارایی (

MCITP 2008 , NET PLUS 

 ) دوره مهتدسی شبکه (
1388 

 MCITP 2008 , MCSE 2003 , NET PLUS موسسه آموزشی تحلیلگران خراسان

مورد تایید -)دوره مهندسی شبکه(

 سازمان مدیریت 

تا  1382از سال 

 اکنون

 NET PLUS 1388 مجتمع آموزشی آیریان

باطات بر مرکز فن آوری اطالعات و ارت

 تر اندیشان

MCSE 2012 , NET PLUS  الی تا  1392از سال

 کنون

 ISA SERVER 2006 1388 موسسه آموزشی پدیده بارثاوا

موسسه آموزشی گستره دانش )آکادمی 

 (ITتخصصی 
MCITP 2008 , NET PLUS v5.0  91الی  3891از سال 

 ,MCSE 2003 , MCITP 2008 , MCSE 2012 مجتمع انفورماتیک راشد
MCSA 2016 ,CEH v.9,CCNA v3.0 

الی تا  1390از سال 

 کنون

 1392الی  1390از سال  CEH v.7 , CEH v.8 مجتمع آموزشی انفورماتیک پارمیس

الی تا  1394از سال  CEH v.8 دانشگاه آزاد اسالمی  مشهد

 کنون

 CEH v.8 1394 دانشگاه شهید منتظری

-دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(

 مرکز آموزش اسرار

Cisco-CCNA (R&S)  الی تا  1394از سال

 کنون

استان   اداره کل فناوری اطالعات

 خراسان رضوی

Cisco-CCNA 1394 

 تا اکنون 1395سال  از CEH v9.0-MCSE پژوهشکده ثامن شهر معنوی مشهد

 تا اکنون 1395سال  از CEH v.9 شرکت فناوران توسعه امن ناجی

ی آزاد دانشگاه بین مرکز آموزش عال

 -المللی امام رضا علیه السالم

CEH v.9  تا اکنون 1395سال  از 



 مرکزآموزش غدیر

 

تا  1394از سال  CEH v.9 موسسه فرانگران توسعه امن جهش

 اکنون

تا  1395دیماه از ISMS ISO/IEC 27001 اداره کل دادگستری خراسان رضوی

 1396دیماه 

-ضا )ع(دانشگاه بین المللی امام ر

 مرکز آموزش رضوان

Cisco-CCNA(R&S)  تا  1395بهمن ماه از

 اکنون

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

 منابع طبیعی خراسان رضوی 

CEH v.10  97آذرماه 

 تا کنون 1398از  MCSA 2019 ,CEH v10,CCNA v3.0 مجمتع آموزشی معتمد

 Vmware( VCA , VCP , ICM ) 1398 شرکت گرین وب

ران فناوری اطالعات بیمارستانهای مدی

 کل کشور

Vmware( VCA , VCP , ICM ) 1400 

 MCSA 2019 1400 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

 

 

 تقدیرنامه ها -9

 

 سازمان/شرکت اخذ تاریخ تقدیرنامه شماره

34804/9 16/9/85 
حرفه ای استان خراسان و مدیر کل آموزش فنی 

 رضوی

9- it-1582 18/5/86 سرپرست مرکز آموزش فناوری اطالعات مشهد 

19054/9 86/8/14 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

41503/9 7/11/86 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

6990/150/9 30/2/87 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

24886/9 17/7/87 
آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان مدیر کل 

 رضوی

30063/3 8/9/88 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

39976/3 19/12/88 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

24390/3 02/09/89 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی



25537/3 26/6/90 
زش فنی و حرفه ای استان خراسان مدیر کل آمو

 رضوی

31673/3 06/12/90 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

_ 20/12/90 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

_ 1390 
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی حرفه 

 ای کشور

_ 1392 
زش قائم مقام و معاونت آموزشی موسسه آمو

 عالی شاندیز

3528/410-3 27/12/92 

 مسئول فناوری اطالعات اداره کل

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

17521/3 29/10/93 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

1947/3 07/02/94 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

15516/3 17/09/94 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

21193/3 19/12/94 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

311/410-3 20/12/94 

 مدیر فناوری اطالعات اداره کل

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

 22/12/94 ع/10443/2/1/126
فنی و حرفه ای  مدیر کل آموزشمدیر حراست 

 استان خراسان رضوی

1692/500-3 25/07/95 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

14867/3 17/9/95 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

18322/3 20/11/95 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

- 07/12/95 
وری اطالعات دادگستری معاونت آمار و فنا

 استان خراسان رضوی

 پژوهش و برنامه ریزی ,معاون آموزش 25/12/95 3762/200-3



 رئیس اداره سنجش و ارزشیابی استان 28/12/95 3820/452-3

 معاون استاندار و فرماندار مشهد مقدس 29/2/96 1300/1/3853

8388/3 04/06/96 
راسان مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خ

 رضوی

 حرفه ای غرب مشهدوسرپرست مرکز آموزش فنی  12/6/96 64/37-3

9253/3 20/6/96 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

9675/3 29/6/96 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

 رضوی

16550/3 12/11/96 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان 

  رضوی

 مدیریت موسسه بین المللی راشد 1397 _

6815/64/38 10/03/97 
مدیر فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری 

 خراسان رضوی

16904/3 04/11/97 
استان خراسان  یحرفه او  یکل آموزش فن ریمد

 یرضو

17036/3 07/11/97 
استان خراسان  یحرفه او  یکل آموزش فن ریمد

 یرضو

19472/3 21/12/97 
استان خراسان  یحرفه او  یکل آموزش فن ریمد

 یرضو

_ _ 

 مدیر حراست کل استان خراسان رضوی

 )حسین فتاحی(

- 07/12/1395 

دارنده لوح تقدیر آمورشی از معاونت 

آمار و فن آوری اطالعات اداره کل 

 دادگستری خراسان رضوی
 

- 29/04/1399 
هلدینگ دانش دارنده لوح تقدیر از 

ناور گرین وببنیان و ف  
 

   

 


