
 سینا روزبه

 مهندسی شبکهحوزه 
 

     مدرس: درباره

در حال حاضر  وهستم   Cisco DevNET کیکوچ ياز اعضا ییک روزبه نایسمن. من  یجذاب و دوست داشتن يایبه دن دیخوش اومد ،سالم
 . کنمیکار م Cisco يهادهنده شبکهتوسعه یمبان يبر رو

 حیدريفرزاد  تادکمک اسبا را  مهندسی شبکهکار  بودم. 83کنکور سراسري سال  516بنده در تمامی مقاطع تحصیلی شاگرد اول بودم و رتبه 
 ییسال سابقه اجرا 6از  شیکردم. ب دایشغل مورد عالقه خودم را پ در نهایتخودم را ارتقاء دادم و  یدانش فنآغاز کردم و  اسديحمید و استاد 

 .کنممیبرگزار  رو ی و مهندسی شبکهسینوبرنامه يهادوره ،شرکت سماتک تو ه کهسال 4م و دار

شروع کردم که یکی از بهترین و مهمترین  Network Plusي ترین دوره، یعنی دورهايرو از پایه Network Engineeringهاي من دوره
محور و با  Scenarioهست (یعنی  Practical/Academicشه، عموماً بصورت هایی که توسط من برگزار میهاي این حوزه هست. دورهدوره

راي رسیدن به موفقیته. ب ام. پیگیري کنجکاوي، رازيهاي هر مبحث). من هیچ استعداد خاصی ندارم، فقط عاشق کنجکاويConceptدید به 
کنم. من تا دلتون بخواد تو زندگی شخصی و کاري خودم، اشتباه کردم. کسی من هوش باالیی ندارم، فقط روي مشکالت زمان زیادي صرف می

تر و هتر، زیركها رو بتون نترسین چرا که اشتباهات؛ آدمگیره. هیچوقت از اشتباهاتکنه، هیچوقت هم چیزي یاد نمیکه هیچوقت اشتباه نمی
 ها استفاده کنن.کنه، به شرطی از اونتر میسریع

دونم که بخوام در مورد خوب (هر چند من خودم رو استاد نمی هاي یه استاداگه بخوام چندتا نکته بگم در مورد یه کالس درس خوب و ویژگی
 و بد بودنش صحبت کنم):

 قابل  يو گفتارکنه دوري مطالب  کردن دهیچیتا حد امکان از پ ، بایدالسطح با تو استاد خوب تو تدریس دروس تخصصی، حتی کی
 داشته باشه.فهم 

 تعامل يکه دارا ی اتفاق میوفتهآموزش زمان نیبهتر (Interactive) ه.باش 
 در عمل يریادگیحل مسئله و  نیدر ح آموزش (Learning by doing) که نگو و نپرس یهقدر عالاون. 
 هاي متخصص، معلمان معلمی یک رسالته و لزوماً آدمدوست داشته باشن؛  شتریب ور نکه او کننیرا بهتر درك م یها درس معلمآدم

 خوبی نیستن (دقیقاً مثله بنده )
  ید باباسر کالس بنده Scenarioجزیی از که انگار  يابه گونه یعنی ین.ریحس بگ هاشهیبه قول هنرپ بشین.همراه  هاScenario 

 )هباش نیخواهش من هم نیترمهم دی(شا ینهست
 (حتماً). ینن حل کنوخودت اول ،ینخوریکه بر م ياهر مسئله به 
 ي که یادگیري مطالب و مفاهیم اهمیت دارهمهم هست ولی نه به اندازه یامتحان و نمره کالس. 

 

ید با تون)، بلکه سعی کنسعی نکنید موفق بشین (تو هر کاري و زندگی شخصی .من اصالً نصیحت کردن رو دوست ندارم ولی دلم نمیاد نگم
دمون که کاري کنیم که دیگران در مورارزش بشین. یاد بگیریم استعدادهامون رو تو راهی استفاده کنیم که براي دیگران مفید باشن. به جاي این

 داشته باشن.  خوب فکر کنن، بهتره کاري کنیم که نسبت به خودشون احساس خوبی

 يسفرهاو  Futsal ،Swimming ،Riding bikeگروهی مثله  يهامند به ورزشعالقهاگه بخوام از عالیق شخصیم بگم واستون، من 
 م.ايگردعتیطب



Certifications: 

 Network Plus 
 CCNA R&S, CCNP R&S 
 MTCNA, MTCRE 
 LPIC1 
 Python for Network Engineers, Linux for Network Engineers, Ansible For 

Network Engineers 

 

  :آن اخذ سال و ايحرفه و تحصیلی مدارك

 : برق (الکترونیک)مهندسی  -کارشناسی •
 )صنعتی اصفهان (دانشگاه

 : برق (کنترل)مهندسی  -کارشناسی ارشد •
 )صنعتی اصفهان (دانشگاه

  :تدریس سوابق

 يهامدرس دوره •

 Network + ، CCNA، CCNP, Cisco DevNET Associate, Python, Python for Network Engineers 

 Learnixدر آموزشگاه  CCNAتدریس مجازي دوره  •
 ، شرکت ایرانسلTask Automationو  SDNدوره   ستدری •
 در پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوي CCNP Switchingدوره  ستدری •
 کاربردي -جامع علمی هاي کامپیوتري در دانشگاهدوره شبکه تدریس •

  :اجرایی سوابق

 ، شرکت ایرانسلTask Automationو  SDNسازي مشاوره در زمینه پیاده •
 ، شرکت اولTask Automationو  SDNسازي مشاوره در زمینه پیاده •
 صندوق توسعه صادرات ایران Infrastructureسازي امنیت و ایمن Networkسازي بهینه •
 AS ،ISACOبراي  Wirelessاندازي شبکه مشاوره و راه •


