
 فرزاد حیدری

 و امنیت شبکهحوزه 

     مدرس: درباره

در شرکت رمیس شروع کردم. آن زمان شرکت رمیس تازه تأسیس  PCسالگی کار خود را با مونتاژ و اسمبل  91من از 

در  این شرکتشده بود. بعد از دو سال سرپرست واحد سخت افزار رمیس شدم. در آن زمان با توجه به قراردادهایی که 

ار سپس ک خود را در این حوزه ارتقا دادم به حوزه شبکه عالقه مند شدم و دانشحوزه پشتیبانی و نگهداری شبکه داشت 

 کت های نفتی و بانکی آغاز کردم. بعد از انجام پروژه های مختلف مدیر پشتیبانی خود را در حوزه پشتیبانی شبکه های شر

مدیریت نیروهای فنی پشتیبانی شعب این دو بانک در کل  .این شرکت شدم های تجارت و سپه )شعب کل کشور( در بانک

 9811از سال نیرو بودند به عهده بنده بود که بحث آموزش از همان جا شروع شد و بطور جدی تر  951ایران که حدود 

ایران و مانهای داخل شرکتها و سازمختلف در و مشاوره های وارد حوزه تدریس شدم و در این حین نیز درگیر پروژه های 

کردم. در زمان کار و تدریس در کنفرانس های  خارج از کشور شدم که تجربیات خود را در کالسها به بچه ها منتقل می

 دارم. سابقه تدریسشرکت کردم. عالوه بر تدریس در ایران در کشورهای مختلف به افراد غیر ایرانی نیز نیز مختلف خارجی 

  :المللی( )بین یاحرفه و تحصیلی مدارک

 شبکه های کامپیوتریمهندسی  -ارشد کارشناسی 

 مدیریت بازرگانی امور بین الملل -کارشناسی ارشد 
 

 Cisco Certified Specialist- Network Security Firepower (Valid Through April 4, 2024) 

 Cisco Certified Specialist- Enterprise Design (Valid Through May 6, 2023) 

 Cisco Certified Specialist- Enterprise Core (Valid Through May 6, 2023) 

 Cisco Certified Specialist- Enterprise Advanced Infrastructure Implementation 
(Valid Through May 6, 2023) 

 Cisco Certified Network Professional Enterprise (Valid Through May 6, 2023) 

 Cisco Certified Network Associate Data Center (Valid Through May 6, 2023) 

 Cisco Certified Network Associate (Valid Through May 6, 2023) 

 Cisco Certified Design Associate (Valid Through May 6, 2023)  

 CCIE Routing & Switching (Written) 

 MikroTik Certified Trainer (MTCNA, MTCRE, MTCUME, MTCTCE, MTCWE, MTCINE, 

MTCSE, MTCIPv6E)  

 HP-UX CSA - Certified Systems Administrator HP-UX 11i v3  

 LPIC1- Linux Professional Institute Certified Level 1  

 ITIL Foundation v. 3 

 Dell EMC- ISM- Information Storage and Management Version 3  

 HPE ATP-  Server Solutions v4 



 

  :تدریس سوابق

ساعت دوره های تخصصی برای مدیران، کارشناسان واحدهای فناوری اطالعات و دانشجویان با  01111آموزش بیش از 

 مدرس رسمی افتا -عناوین زیر در ایران و خارج از کشور

 CCIE Security 
 CCIE Routing & Switching 
 CCNP Security 
 Firepower 
 CCNP Routing & Switching 
 CCNA Security 
 CCNA Routing & Switching 
 MikroTik (All Courses) 
 ITIL Foundation v.3 

 

 

  :اجرایی سوابق

 ( 9811مدیرعامل شرکت سماتک- )تاکنون 

  مشاور پیاده سازی پروژهSD- Access, Wireless  ( 9811پتروشیمی- )تاکنون 

  نصب و راه اندازیFirepower ( 9811در شرکتها و سازمانهای مختلف- )تاکنون 

 ( 9811مدیر فنی و مشاور در حوزه پروژه های امنیت و شبکه در شرکت سماتک- )تاکنون 

 تاکنون( -9819مدرس دوره های شبکه در شرکت سماتک )از 

  بهینه سازی شبکه و راه اندازیISE ( 9811پتروشیمی جم) 

  (9811مشاور پیاده سازی شبکه واحد حراست پژوهشگاه فضایی ایران )سال 

  (9811مدیریت و اجرای پروژه بهینه سازی دیتا سنتر بهمن موتور )سال 

 ( 9811-9811مدیر فنی شرکت آفتاب مهر پرداز) 

  (9811-9811کارا سیستم )عضو هیئت مدیره در شرکت 

  (9815مدیریت و اجرای پروژه انتقال دیتا سنتر پرداخت الکترونیک پارسیان )سال 

  (9815مدیریت و اجرای پروژه انتقال دیتا سنتر بانک کشاورزی )سال 

  (9815پیاده سازی دیتا سنتر شرکت ادمیرال در امارات )سال 

  پیاده سازیITIL  و مشاوره جهت دریافتISO 20000 ( 9811در شرکت رمیس آسا) 

 ( 9811 -9811مدرس دوره های شبکه در آموزشگاه ارژنگ) 

 ( 9811-9810عضو هیئت مدیره در شرکت رمیس آسا) 

  (9811سال 9811مدیر پشتیبانی گسترده سیستم ها در شرکت رمیس )از 

  (9811سال 9811مدیر پشتیبانی شبکه بانک تجارت کلیه شعب ایران )از 

 (9815یبانی شبکه و سرورهای بانک سپه کلیه شعب استان مازندران )سال سرپرست پشت 

  (9811سرپرست پشتیبانی شبکه بانک سپه کلیه شعب استان البرز )سال 

  سرپرست بخش سخت افزار و مونتاژPC    (9811سال 9819شرکت افزار پرداز رمیس )از 
 


