
 مصطفی رأفتی  

 (Cisco SD-WAN #CCNP Enterprise #CCNA#مهندسی شبکه )حوزه 

 

      مدرس:   درباره 

به صورت تخصصی وارد حوزه شبکه شدم و در این سالها در حوزه های مختلف اعم از سرویس دهندگان    1386از سال  

،شبکه های سازمانی، دانشگاهی، بانکی و پرداختی و اجرای پروژه های مختلف در سطح    (Service Provider)اینترنتی  

کشور تجارب با ارزشی کسب نمودم و  همچنین همزمان با ارتقاء دانش تخصصی در مهندسی شبکه و امنیت توانستم  

ربیات و دانش به مهندسین  خدمات با ارزشی را در مجوعه های مختلف انجام دهم. تالشم بر این است که با انتقال تج 

 شبکه قدم کوچکی برای موفقیت آنها بردارم. 

انتقال دقیق مفاهیم تخصصی و آمادگی به   به صورت کارگاهی برگزار شده تا بتوانیم عالوه بر  دوره های آموزشی کامالً 

ر جریان هستند،  آزمون،  با اجرای سناریوهای واقعی که هم اکنون در زیرساخت کسب و کارهای های مختلف کشور د

 آمادگی الزم جهت ورود دانشجویان به این کسب و کارها را داشته باشیم.

مهمترین روشم در تدریس انتقال ساده و قابل فهم مطالب پیچیده بوده و همیشه با جدیت تالش کرده که با سنجش های  

و ...( سطح دانش آنها را بررسی و تقویت   یادگیری دانشجویان )شامل برگزاری آزمون و ایجاد البراتورهای حل تمرین بوده 

 نمایم. 

یکی از مهمترین عالیق من مطالعه بوده و همچنین سالهاست با انجام ورزش کوهنوردی و سفرهای طبیعت گردی انرژی  

 خوبی از طبیعت میگیرم. 

 

   : آن   اخذ   سال   و   ای حرفه   و   تحصیلی   مدارک 

 افزار مهندسی نرم   -کارشناسی  •

• CCIE R&S Written 1392  سال 

• CCNP R&S  1390سال 

• CCNP Service Provider  1393سال 

 

 

 

 



   : تدریس   سوابق 

 در مجموعه های فنی و حرفه ای  +Networkتدریس  ✓

 در مجموعه های دانشگاهی  CCNA ,CCNP R&Sتدریس   ✓

 SD-WANو   IWAN  تدریس سازمانی  ✓
 

 

 

   : اجرایی   سوابق  •

 ؛ موسسه ثامن و پرداخت الکترونیک سداد  •

    Intelligent WAN(IWAN)طراحی و اجرای پروژه  ها:مسئولیت ✓

 

 مشاوره در طراحی و اجرای طرح های بهینه سازی شبکه در چندین مجموعه  •
 

 شعبه در سطح کشور  600موسسه ثامن با بیش از   WANاجرای پروژه بهینه سازی شبکه   •

 

 Nexusمشارکت در طراحی و اجرای پروژه مرکز داده موسسه ثامن بر پایه سوییچهای  •

 

   ADSLهزار کابر  150طراحی و توسعه شبکه مجموعه داتک برای  سرویس به بیش از  •

 
 ت شرکت ها در سطح کشور مشاوره و اجرای ده ها پروژه برقراری ارتباط شبکه دفاتر و کارخانجا •

 
 راه اندازی  زیرساخت شبکه و ارتباطات دانشکده  و موسسات آموزشی  •

 

 ADSLهزار کابر  200طراحی و توسعه شبکه مجموعه داتک برای  سرویس به بیش از  •

 
 

 

 

 

 

 


