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 Cyber)كجّدی ىا ایجاد طتکَ ُای ارجتػا  شػازىاٌی ك ارجلػاء اىٍیػث شػایتری فهصفَ 

security) اشث ك ةر ای داطحً دشحاكرد فهانیحِای زیر را اٌجاـ ىی دُیو: 

 ایجاد طتکَ ُایCampus Network ةراشاس اشحاٌداردُای كاةم اجکا. 

 ایجاد دیّار دفانی  ؽد ٌفّذ ك جلّیث اىٍیث شػایتری در جِػث خفػق ك ٌاِػداری

 اـالنات خیاجی شازىاف

 ارجلای طتکَ ُای ىّجّد ك اطکاؿ یاةی ك جػیدیح ك ةِیٍَ شازی زیرشاخثIT  در

 شازىاٌِا

ىظػحریاف ىػا . فهانیث اغهی ىا در اشحاف اغفِاف ك جيرکز اغهی ىا طِر اغفِاف اشث

شحّف غهی فهصفَ كجّدی  ىا ُصحٍد ك جياـ پرشٍم ك فهانیث طرکث فارغ از ُر ٌّع 

طهاری در جِث خظٍّدی ك رؽایث ىظحریاف ىا از فهانیحِای اٌجاـ طدق ، جياىی جالش 

 .خّدرا خّاٍُد کرد

ىاىّریثةیاٌیَ   

ىا ىی خّاُیو ُيَ ی افراد شازىاف را در زىیٍَ اشحفادق 

 .نذت ةخض ك ایيً از طتکَ اـالناجی، جّاٌيٍد شازیو
 

 ىاىّریث ىدیرطتکَ دات کاـ



 جاریخچَ، رطد ك جّشهَ

فركردیً
1383 

 پیدایض
 اشحاف اغفِاف WISPجاشیس اكنیً 

 جیر
1385 

 دی
1384 

 جاشیس كاٌٌّی
 (شِاىی خاص)ارطیا فراز اشپاداٌا 

 جغییر راُترد
گرایض ةَ پركژق ُای اجرایی ایجاد 
طتکَ ةا جّجَ ةَ آغاز ك گصحرش 
 طتکَ ُای کاىپیّجری در شازىاٌِا

 اشفٍد
1387 

 ارجلای خدىات
ةا جّجَ ةَ  VOIPكركد ةَ نرغَ 

 IPىهرفی اشحاٌداردُای جهفٍی ةصحر 
 در دك شاؿ اخیر در دٌیا

 اخذ ىجّز طّرای نانی اٌفّرىاجیک

 اردیتِظث
1391 

 اخذ ٌيایٍدگی
اخذ ٌيایٍدگی اٌدػاری فركش 

ججِیزات ٌلارت جػّیری جدث طتکَ 
 ایراٌی POEایراٌی ك شّییچِای 

 آذر
1394 

 فركردیً
1393 

 اخذ ىجّز
جلّیث ةٍیَ ك اـالنات اىٍیث شایتری 
 در جِث رفم ٌیاز ك گصحرش شازىاٌِا

اخذ ىجّز ىظاكر رشيی از ٌلاـ 
 کظّرغٍفی رایا ٌَ ای 

 جاشیس کارگاق
جػيیو ُیات ىدیرق ةرای جّنید 

ججِیزات انکحرٌیکی شفارطی غیر 
 كارداجی

 فركردیً
1399 

 راق اٌدازی دپارجياف ُّطيٍدشازی
جػيیو ُیات ىدیرق ةرای كركد ةَ  

 IOTخّزق ُّطيٍدشازی 



ةرجریً طرکحی کَ ُر شازىاٌی ةرای گصحرش ك ةِیٍَ شازی ك پظحیتاٌی 1405جا شاؿ 

 .اىٍیث شایتری  ك ُّطٍدشازی جدث طتکَ ةَ آف انحياد ىی کٍد، خّاُیو ةّد

 چظو اٌداز ك ارزطِا

 ؽاىً ك پظحیتاف اىٍیث طتکَ شازىاٌِا ُصحیو

 ىصئّنیث اجحيانی

ىا ُيای ةصػیار ةػَ اغػّؿ اخالكػی اٌصػاٌی در جِػث ایجػاد ةصػحر اىػً اخالكػی  ةػرای 

ُيچٍیً آىّزش ك خيایث از جّاٌاف رشانحی اشث کػَ ةػرای . اطحغاؿ پایدار پایيٍدیو

 .اطحغانزایی  افراد نالكيٍد در ةخض خػّغی ك دكنحی ةرای آف جالش ىی کٍیو



 خدىات ىا

ىهياری طتکَ ُای کاىپیّجری اىركزی پیچیدق اشث ك ةا جِدیدی ركةرك اشث کَ ُيیظَ 
ىِاجياٌی کَ ُيیظَ در جالطٍد آشیب پذیری ُا را پیدا کٍٍد ك از . در خاؿ جغییر اشث

ایً آشیب پذیری ُا ىی جّاٌٍد در جهداد زیادی از ىٍاـق از . آٌِا شّ اشحفادق کٍٍد
 .جيهَ دشحااق ُا ، دادق ُا ، ةرٌاىَ ُا ، کارةراف ك ىکاف ُا كجّد داطحَ ةاطٍد

 
ةَ ُيیً دنیم ، اىركزق اةزارُا ك ةرٌاىَ ُای ىدیریث اىٍیث طتکَ ةصیاری در خاؿ 

اشحفادق ُصحٍد کَ جِدیدات ك شّء اشحفادق ُای فردی ك ُيچٍیً ندـ رنایث ىلررات 
ٍُااىی کَ فلؿ چٍد دكیلَ كفهی ك از کار افحادگی طتکَ ةانخ . را ةرـرؼ ىی کٍٍد

ایجاد اخحالؿ گصحردق ك آشیب رشاٌدف ةَ خؿ ك انحتار یک شازىاف ىی طّد ، ؽركری 
 .اشث کَ ایً اكداىات خفاكحی رنایث طٌّد

 
شازىاٌی ، غرؼ ٌلر از اٌدازق ، غٍهث ك زیرشاخث ُا ةَ درجاجی از راق خم ُای ُر 

اىٍیحی طتکَ ٌیاز دارد جا ةحّاٌد خّد را از فؾای رك ةَ رطد جِدیدات شایتری در 
 .ـتیهث اىركزق ىدافلث کٍد

 
 

ىظحریاف گراىی خّد ارائَ ىی دُد، خدىات ارطیا فراز اشپاداٌا ةَ جيهَ خدىاجی کَ از 
ایً خدىات طاىم ةخض ُای ٌرـ افزاری، شخث . اىٍیث طتکَ ُای کاىپیّجری اشث
 .طّدافزاری ك آىّزش ةَ پرشٍم ىی 

 
ةَ غّرت کاىم طتکَ طيا را ةررشی کردق ك ىدیرطتکَ دات کاـ  ىحخػع ٌیركُای 

خفرق ُای اىٍیحی را ةصحَ ك راق ُای ىلاةهَ ةا خيالت ك ٌفّذ را ةرای طتکَ طيا پیادق 
 .شازی ىی کٍٍد

 



7الیَ ارجلای   

افزایض 
 داىیٍِا

ارجتا  
ةیً 

 فارشحِا

 7ارجلای الیَ 

آٌحی 
كیركس ك 

جی »آ
آٌانیز  ةاجایر

شركرُای 
 خاص

آٌانیز 
شركیصِای 
 ىدتّب

اجرای 
جّغیَ ُای 
اىٍیحی 
 افحا

IDS / IPS 

Domain 

اجرای 
Forest 
 جدید

ارجلای 
Forest 
 ىّجّد



4الیَ ارجلای   

 Port Filter ٌیازشٍجی

 Port Filter پیادق شازی ك جصث 

 Accessاىٍیث 

Hardening Firewall Device 

 پیادق شازی جّغیَ ُای اىٍیحی افحا

 Statefullاجرای فیزیکی فایركاؿ 

4ارجلای الیَ   



3الیَ ارجلای   

 َ
الی
ی 
لا
رج
ا

3 

 راق اٌدازی ركجر

 Interval پیادق شازی 

Routing 

اىٍیث دشحرشی 
Access 

پیادق شازی فیهحرُای 
 3الیَ 

ACL 

NAT 

Filter 

QOS 

Queue 

Mangle 

اجرای اىٍیحِای 
 شفارطی ركجرُا

Cisco 

Linux 

Mikrotik 
  VPNپیادق شازی ةصحر 

 PPPOEك 

پیادق شازی جّغیَ ُای 
 اىٍیحی افحا



2الیَ ارجلای   

 پیادق شازی جّغیَ ُای اىٍیحی افحا

 VLANاجرای اىٍیث خفرق ُای ىفرح در 

 VLANاىٍیث ارجتا  داخم 

 Accessاىٍیث 

 VLANاجرای 

 جتدیم شّییچِای ىهيّنی ةَ ىدیریحی

2ارجلای الیَ   



جدث ایيً جٌّم طتکَ ایجاد Ipsec ارجتا  ةركراری شپس ك الزـ اىٍیث ك ایجاد جِث IP ىا 

 فدؾ ةاغ شٍحر شیحی ك ةاجری ةرٌا ك شالىث طِرؾ ةا ارجتاـات ك طهب کهیَ ةیً

شٍحر شیحی ىجيّنَ اكؿ پارکیٍگ در كاكم اغهی شٍحر دیحا شازی پیادق ك ـراخی 

اٌدازی راق ك ٌػب Active Directory Forest  ُا زیرىجيّنَ کهیَ در 

داىیً ىتٍای ةر طتکَ شاخث زیر اٌدازی راق ك ٌػب 

شایتری اىٍیث اشحاٌداردُای ك اـالنات اىٍیث زیرشاخث ىجری ك ـراح cyber security 

ركجر ك شّییچ دشحااُِای از اشحفادق ةا طتکَ 4 ك 3 ك 2 الیَ زیرشاخث ارجلای ك ـراخی 

 ISD , IPS ك ASA فایركاؿ ك شیصکّ

ىجيّنَ خارجی ك داخهی ُای شاىاٌَ ك شاخحار ةَ ٌفّذ جصث 

اغفِاف شٍحر شیحی ىجيّنَ کم طتکَ اىٍیث ك طتکَ پظحیتاف 

پركژق ـراخی ك ٌلارت ك پظحیتاٌی 
 طتکَ داخهی ك خارجی

شیحی شٍحر )طرکث پرشحیژنٍد 
 (اغفِاف

 جا کٍّف 1392از شاؿ 

 ةزرگ پركژق ةردار ةِرق ك ىجری پرشحیژنٍد طرکث

 ك ـراخی اىّر کهیَ کَ اشث اغفِاف شٍحر شیحی

 ةا ارجتاـی ك داخهی طتکَ پظحیتاٌی ك ٌلارت

 جّشؿ ... ك شالىث طِرؾ ك کارخاٌجات ىجيّنَ

 ك اشث طدق اٌجاـ اشپاداٌا فراز ارطیا طرکث

 .دارد اداىَ ُيچٍاف ىجيّنَ ةا ُيکاری



 ـراخی ك اجرای شیصحوvlan فاشحا-شایث اٌرژی اجيی اغفِاف 

ةازٌاری ك ةِتّد کارکرد طتکَ ُای ىّجّد 

 َطتکَ داخهی اٌرژی اجيی اغفِاف 3ك  2ـراخی ك اجرای شیصحو اىٍیحی الی 

ـراخی ك اجرای شیصحو کٍحرؿ ایحرٌث ك ىػارؼ در شازىاف 

ىظاكر اىّر طتکَ ك اىٍیث شایتری كصيحِای ىخحهف شازىاف 

پركژق ةازٌاری ك ةِیٍَ شازی  ك 
 اجرای شیصحو اىٍیحی

 اٌرژی اجيی اغفِاف

 1391جا   1387از شاؿ 

 شایتری اىٍیث ك طتکَ اىّر ىجری ك ىظاكر

 اغفِاف اجيی اٌرژی شایات ىخحهف كصيحِای



 :ـراخی ك اجرای شیصحو خفاكحی دكرةیً ىدارةصحَ کارخاٌَ كطهب طاىم

پروژه ایهو سازی شبکً داخلی کارخاىً 
 زیر شبکً پیچیده 40با بیش از 

 کارخاىً نعظم برىا باتری سپاٌان

 تا کيون 1391از سال 

طتکَ داخهی کارخاٌَ  Activeجاىیً ججِیزات •

 ىهلو ةرٌا ةاجری

شازی طتکَ ك ایيً ـراخی ك پیادق شازی •

زیر طتکَ  40داخهی کارخاٌَ ةا ةیض از 

 پیچیدق ك جّ در جّ

شیحی شٍحر ك طِرؾ )ارجتا  ةا طهب اغفِاف•

 ك طِرؾ غٍهحی ىتارکَ( شالىث

ةٍدی جياىی زیر طتکَ  vlanایجاد ك ىدیریث •

 ُای کارخاٌَ ك طهب طرکث

 کٍحرؿ خفّ  جّنید ةاجری•

 کٍحرؿ خفّ  طارژ ك دطارژ•

کٍحرؿ ةاریافث کٍحرؿ ةارگیری ك خركج •

 اجٍاس

 کٍحرؿ ىدّـَ نيّىی•

 کٍحرؿ اٌتار اغهی•

 کٍحرؿ فؾای داخهی شاخحياٌِای اداری•

 نتّر ك ىركر پرشٍم•

کٍحرؿ کاىم دیّارُای خارجی ةَ شيث •

 خیاةاف

ك  ITٌػب پٍم کٍحرؿ در ةخض ىدیریث •

ٌاِتاٌی ك اىکاف ةازةیٍی ایيً از ةیركف 

کارخاٌَ جّشؿ دكرةیٍِای خرفَ ای 

Surveon  كKDT 



 پروژه ایهو سازی شبکً سازنان

 شازىاف جرةیث ةدٌی اغفِاف

 1392تا  1383از سال 

شركر ك ـراخی ك اجرای طتکَ داخهی ك اجاؽ •

شازىاف جرةیث ةدٌی ایيً شازی طتکَ داخهی 

 (جخحی) اغفِاف 

1383-1384 

 ـراخی ك اجرای طتکَ داخهی ك اجاؽ شركر شازىاف جرةیث ةدٌی اغفِاف كاكم در چِار راق جخحی•

1385 

 ـراخی ك اجرای شیصحو اىٍیث طتکَ شازىاف جرةیث ةدٌی اغفِاف•

1387-1388 

ـراخی ك اجرای طتکَ داخهی شانً اداری ىدم ةرگزاری كرزطِای کظّرُای اشالىی ك ُيچٍیً پیادق •
 voipشازی شیصحو جهفً داخهی ةَ غّرت 

1392 

ةازٌاری طتکَ داخهی ك اجرای شیصحو ىاٌیحّریٍگ طتکَ داخهی شاخحياف جدید كاكم در خیاةاف آةظار •
 cisco ASA5500دكـ ك ةازٌاری ك ایجاد شیصحو اىٍیحی طتکَ شازىاف ةر اشاس شیصحو اىٍیحی 

 ك جفتیق ةا کالیٍحِای ىّجّد 2012ارجلا داىیً ىّرد اشحفادق كتهی ةَ كرژف •



 پروژه ایهو سازی شبکً سازنان

 شازىاف جرةیث ةدٌی اغفِاف

1392 

ایيً شازی طتکَ داخهی ـراخی ك اجرای •

 (آةظار) شازىاف جرةیث ةدٌی اغفِاف 

 ـراخی ك اجرایvlan  شازىاف جرةیث ةدٌی کم کظّر اشحاف اغفِاف كاكم در آةظار

 دكـ

 َکم پركژق جّشؿ شّئیچِای شیصکّ ـراخی ك اجرا گردیدق ك اىٍیث از دك الی

ASA5520  كCyberoam  جِث ایجاد ایزكنَ ةیً ایٍحرٌث ك ایٍحراٌث ك طتکَ ُای

 داخهی اشحفادق طد

 ارجلاء شیصحو داىیً ىرکزی شازىاف ك ةَ ركزرشاٌی ك ارجلا اىٍیث دیّایصِای

 شیصکّ ك شركرُای ىجيّنَ



 پروژه طراحی و پیاده سازی دیتاسيتر

 شازىاف ةِزیصحی اشحاف اغفِاف

 1388الی  1385سال 

ـراخی ك اجرای کاىم اجاؽ شركر دیحا شٍحر 

ىرکزی كاكم در خیاةاف شازىاف ةِزیصحی شحاد 

آپاداٌا دكـ ك راق اٌدازی ارجتا  در ةصحر دیحا ةیً 

 طهتَ شازىاف 48

 ـراخی ك ایجاد اشٍاد ك ٌلظَ ُای
 ىّرد ٌیاز پیياٌکار شاخحياٌی

 
 اجرا ك پیادق شازی شیصحو کاةم ىصی

ك فیتر ٌّری شاخحياٌِای داخم 
 شازىاف خیً اجرای پركژق شاخحياٌی

 
 ًـراخی ك اجرای شیصحو شاٌحراؿ جهف

خؿ داخهی ك  800داخهی ةا كرفیث 
 خؿ طِری 200

 
  ـراخی ك ٌػب ك اجرای شیصحو

 48الزـ ةیً  Dataارجتاـی ك ةصحر 
ٌلفَ ك طهتَ ك دفاجر شازىاف 

ةِزیصحی در کم اشحاف اغفِاف جِث 
ایجاد ارجتا  دك ـرفَ غّجی در ةصحر 

 طتکَ ایٍحراٌث ـراخی طدق
 
 
 
 
 
 
 

 ك اجرای کاىم اجاؽ شركر دیحا ـراخی
شٍحر شازىاف ةِزیصحی شحاد ىرکزی 

 :طاىم
 

 اجرای کاىم اجاؽ نایق غّت ك
 خرارت

شیصحو ُّاشاز ىّردٌیاز 
 اجرای ارت کاىم در شاخحياف

 اغهی شحاد شازىاف
 ـراخی ك پیادق شازی

شركرُای ىّردٌیاز طاىم 
voip server ،Exchange ،

Active directory 2003 ،
 VMwareاجّىاشیّف اداری، 

ESX  َك ٌلارت جدث طتک 

 



پركژق ـراخی ك اجرای زیرشاخحِای 
 اغهی شركیس دُی طتکَ 

 شازىاف ةِزیصحی اشحاف اغفِاف

 1393الی  1386سال 

ـراخی ك اجرای طتکَ داخهی شاخحياف جازق ةٍا 

ٌّد  400ةا ةیض از  1387طدق از اةحدا در شاؿ 

 طتکَ ك دكرةیً ىدارةصحَ

 ـراخی ك اجرای طتکَ داخهی شاخحياف
ةا  1387جازق ةٍا طدق از اةحدا در شاؿ 

ٌّد طتکَ ك دكرةیً  400ةیض از 
 ىدارةصحَ

 ـراخی ك اجرای کاىم شیصحو جهفٍِای
داخهی ك طِری شازىاف ةر اشاس 

 TDA600ك   TDA620 شاٌحرانِای
 ـراخی ك اجرای شیصحو كیپ ةر ىتٍای

ASTERISK  ةرای ارجتاـات ىدیریحی کم
 کظّر

 ـراخی ك اجرای شیصحو ارجتاـی فاکس
ٌلفَ  48ةیً  VOIPك جهفً جدث آی پی 

شازىاٌِای ةِزیصحی کم طِرشحاٌِای 
 اشحاف اغفِاف

 جاىیً ك ةركراری ارجتاـات طتکَ ای
 شازىاف Paperlessاشکً 

 ـراخی ك اجرای زیرشاخث طتکَ فیتر
ٌّری ارجتا  ةیً شاخحياٌی شازىاف ةَ 

 شازىافکیهّىحر داخم  1ـّؿ 

 

 اجرای ارجتاـات كایرنس ةیً طهتَ ای
ةیً شاخحياٌِای ىخحهف كاكم در 

 اغفِاف
 ـراخی ك اجرایData Center  اغهی

شحاد ىرکزی اشحاف اغفِاف ةَ ـّر 
 کاىم

 اجرای ىجازی شازیVMware  جياىی
 شركرُای شازىاف

 ـراخی ك اجرای زیرشاخحِای اغهی
 Activeشركیس دُی طتکَ ىظحيم ةر 

Directory Domain  ،DNS ، DHCP ، 
RRAS  كشركیصِای اىٍیحیGFI 

 َك  2ـراخی زیر شاخث طتکَ الی
VLAN  ةٍدی کم شاخحياف ةا اشحفادق از

 C2960دشحااق شّییچ شیصکّ  25
 ـراخیINTERVLAN Routing  جّشؿ

 3750دشحااُِای شّییچ 
 ـراخی اىٍیث طتکَ جّشؿ شیصحو

 فایركاؿ نیٍّکس 



پركژق ـراخی ك پیادق شازی شاخحار 
طتکَ ةٍدی ك جدا شازی اىٍیحی در 
 جِث خفق ك ارجلای اىٍیث شایتری

 طرکث ىهی پخض فراكردق ُای ٌفحی

N.I.O.P.D.C  

 جا کٍّف 1392از شاؿ 

ـراخی ك اجرای شاخحار ىاٌیحّریٍگ طتکَ طاىم 

ىاٌیحّریٍگ کاىم شّئیچِا ك ركجرُای شیصکّ ك 

Juniper  دشحااق شركر اجّىاشیّف ك  12ك

شیصکّ فركش داخهی ك ركجرُا ك شّئیچِای 

طهتَ در کم اشحاف اغفِاف طاىم   19ىرةّ  ةَ  

ك   ىاٌیحّریٍگدشحااق جدث پّطض  100ةیض از 

 پظحیتاٌی اىٍیحی در جِث خفق اىٍیث شایتری

1392 

ـراخی ك اجرای شاخحار ىاٌیحّریٍگ طتکَ طاىم ىاٌیحّریٍگ کاىم شّئیچِا ك ركجرُای شیصکّ ك •
Juniper  طهتَ در  19دشحااق شركر اجّىاشیّف ك فركش داخهی ك ركجرُا ك شّئیچِای شیصکّ  12ك

 دشحااق جدث پّطض ىاٌیحّریٍگ 100کم اشحاف اغفِاف طاىم ةیض از 

1393 

طرکث اغهی ك جياىی طهتَ ُا در  vlanـراخی ك پیادق شازی شاخحار طتکَ ةٍدی ك جدا شازی اىٍیحی •
 ٌلفَ اشحاف اغفِاف 19

ـراخی ك اجرای شیصحو اىٍیث طتکَ چٍد الیَ ای ةر اشاس دشحّر انهيهِای طرکث ىادر در جِراف ك •
 جِث جهّگیری از ٌفّذ ُای ةیركٌی  NSA (Natinal Security Agency)كّاٌیً

جِث اشحفادق در طهتَ اغهی ك ـراخی شاب دكىیٍِای  2012كرژف  Domainـراخی ك اجرای طتکَ •
 طهتَ اشحاف 19

 1399انی  1394

 در جِث خفق ك ارجلای اىٍیث شایتری 1393پظحیتاٌی ك ارجلای پركژق شاؿ •

ُو اکٍّف ایً طرکث جٍِا طرکث دارای گّاُی جایید از خراشث طرکث پخض فراكردق ُای ٌفحی در •
 اغفِاف ىیتاطد

 KDTجاىیً اىٍیث ٌلارجی دیحا شٍحر ةا اشحفادق از دكرةیٍِای •



پركژق ىظاكر اىٍیث طتکَ شایتری ك 
 ارجلاء اىٍیث طتکَ ةَ غّرت ىصحير 

 ةیيارشحاف ك ىرکز درىاٌی چظو فیؼ

 جا کٍّف 1386از شاؿ 

اجرا ك پیادق شازی دیحاشٍحر اغهی ك طتکَ اکحیّ 

اجّىاجیک ك ىاطیً ىجازی ك ةکاپ گیری  23ةا 

َ غّرت ىصحير از   ارجلاء اىٍیث طتکَ ة

 

 1388-1386ـراخی طتکَ کم ةیيارشحاف ةَ غّرت فهث ك شادق 

ـراخی طتکَ شاخحياف جدید ةیيارشحاف ةا اشحفادق از ججِیزات 

 1390-1388شّییچیٍگ شیصکّ 

 1396ـراخی اجاؽ شركر اغهی ك پیادق شازی

اجرای طتکَ فیتر ٌّری ةرای ارجتاـات درىاٌااق ك شاخحياٌِای اداری ك 

 نيم جراخی ك ُيچٍیً ـتلات شاخحياف اغهی

 1395-1392ىظاكر اىٍیث طتکَ شایتری

ىاطیً ىجازی ك  23اجرا ك پیادق شازی دیحاشٍحر اغهی ك طتکَ اکحیّ ةا 

 1398ةکاپ گیری اجّىاجیک

 جاکٍّف 1393ارجلاء اىٍیث طتکَ ةَ غّرت ىصحير از 



دیحا شٍحر اغهی ةر پروژه طراحی 

 EIA942ىتٍای 

 طرکث اغفِاف ىلدـ 

 1391و  1390سال 

طرکث اغفِاف ىلدـ یکی از ةزرگحریً جّنید 
کٍٍدگاف اٌّاع ةصحَ ةٍدی ، کیف ُای غٍهحی ك 

پاکث، ىاشک ك ادكات پزطکی در اٌّاع ىدؿ ُای 
 ىخحهف در ایراف اشث

 ـراخی دیحا شٍحر اغهی ةر ىتٍایEIA942 
 ٌَػب ك راق اٌدازی ك ایجاد ك ـراخی طتک

 داخهی اجاؽ شركر اغهی
 اجرای شیصحو ىجازی شازیEsxi VMware 

دشحااق شركر ىّجّد ك  6ةرای جياىی 
 خریداری طدق

 شاىاف دُی شیصحو ىخاةرات آٌانّگ
طاىم جيم )شاٌحراؿ پاٌاشٌّیک ىّجّد

آكری کاىم شیصحو شیو کظی ىصی 
 (ىظحيم ةر غدُا داخهی پاٌاشٌّیک

 طتکَ ایجادVoip   ةر اشاس شركیس
Asterisk 

 ةركراری ارجتا  کهیَ داخهیِایVOIP  ك
 VOIPُای  GATEWAYجٍلیيات 

 ارجتا  ةیً جهفٍِای آٌانّگ ىّجّد ك شیصحو
voip ایجاد طدق 

 اجرای كاةهیث دریافث جياس ةَ غّرت
voip  از خارج از کظّر ةَ دنیم شفرُای

 ىدیراف طرکث ةَ کظّرُای دیار
 ـراخی ك ایجاد شیصحوload balancing 

ةرای ایجاد ةصحر ارجتاـی ایٍحرٌث ىفيئً ك 
شركیس  2ةدكف كفهی ةا اشحفادق از 

 دٍُدق ایٍحرٌث ىّجّد در طِرؾ غٍهحی

 

 شیصحو انالـ ك اـفاء ـراخی
 خریق کارخاٌَ ك اجاؽ شركر

 ـراخی ك جاٌيایی، ٌػب ك اجرای
 دكرةیً ىدارةصحَ در کم کارخاٌَ

 شانحَ  24ایجاد اجاؽ ىاٌیحّریٍگ
دشحااق  125جِث ٌلارت خدكد 
 دكرةیً ٌػب طدق

 ایجاد شیصحو خصاةرشی ىػرؼ
ایٍحرٌث جِث کٍحرؿ دشحرشیِا 

در کم طتکَ ةَ ایٍحرٌث ةا 
 SIBاشحفادق از ىیکركجیک ك 

 ایجاد شیصحو ٌلارت جػّیری
کاىم دشکحاپ کهیَ کالیٍحِا ةَ 

 دشحّر خراشث کارخاٌَ



 کارخانهپروژه ایهو سازی شبکً داخلی 

 طِرکرد-کارخاٌَ ىهلو فّالد جاراز

 1393سال 

 پیادق شازی ةصحر فیتر ٌّری ارجتاـی
شاخحياٌِای داخهی کارخاٌَ ك ىجيّنَ غٍهحی در 

 خاؿ پیادق شازی
 ایجاد ةصحرwireless  جّزیم طدق ةَ ركشESS 

 در کم کارخاٌَ ك شّنَ ُا ك ىدیؿ پیراىٌّی
 ایجاد ةصحر کاةهی ىّرد ٌیاز در شاخحياٌِای

 اداری کارخاٌَ
 پیادق شازی ةصحر ارجتاـی طتکَ جياىاً ةا اشحفادق

 از شّئیچِا ك ركجرُای شیصکّ
 پیادق شازیvlan  ك شیصحو اىٍیث ةراشاس

 NSAاشحاٌداردُای 
 ـراخی شیصحوQOS  كDSCP  ك پیادق شازی در

 کهیَ ٌلا 
 ـراخی ك اجرای شیصحوvoip  كIP telephony 

در کهیَ ٌلا  کارخاٌَ  mobilityةَ غّرت داةث ك 
ةا اشحفادق از جهفٍِای داةث ك ٌرـ افزار ُای 

voip  َةا داخهی ىجزا ةر ركی گّطی ىّةایم کهی
افراد جِث شِّنث ارجتا  ك ندـ ٌیاز ةَ 

 در کارخاٌَ DECTکارگیری جهفٍِای 
 ـراخی شیصحو فیتر ةَ ركشFTTC  در کم

 ُکحار 10فؾای کارخاٌَ ةَ ىصاخث 
 ًـراخی شیصحو ٌلارت جػّیری دكرةی

 ىدارةصحَ کم فؾای داخم ك ةیركف کارخاٌَ
 ـراخی ك اجرایLoad balancing  دریافث

 ...ایٍحرٌحِای ىخحهف شازىاٌی ك 

 
 ٌػب ك اجرای شیصحوload balance  ایٍحرٌث

جِث جهّگیری از ادر گذاری كفهی اجػاؿ 
 Microsoftایٍحرٌث ةر کارةراف، ـراخی ك اجرای 

active directory 2012  جِث ایجاد ىدیریث
 كاخد ٌلارت ك کٍحرؿ کهیَ کالیٍحِای ىّجّد

جٍِا کارخاٌَ جّنید كرؽ ركکض دار غٍهحی 

 2.7فّالد در ایراف ةا كشهث ةیض از 

ُکحار در طِرؾ غٍهحی طِرکرد كاكم 

اشث ك دارای غدُا کالیٍث ك جهفٍِای 

VOIP ك دكرةیٍِای ٌلارجی ىیتاطد 



 طتکَ فیتر ٌّری ىّجّد ةیً جياىی شاخحياٌِای طِرداری ك ایجاد جٍلیيات

 VOIPزیرشاخث طتکَ 

 ٌػبElastix  شركرML310e خریداری طدق 

 ٌػب کارتFXO  ةرای ارجتا  ةا شاٌحراؿericsson 

 ٌػبVoip Gateway FXO-FXS  ٌلفَ طِر اغفِاف 50دشحااق در  50ةَ جهداد-

 شاخحياٌِای ىخحهف طِرداری اغفِاف

 داخهی 1000جراٌک ةیً شازىاٌی ك ةیض از  50ایجاد ارجتاـات ةا ةیض از 

پركژق دائيا در خاؿ گصحرش اشث ك ُيچٍاف اداىَ دارد... 

 voip پركژق اجرای شیصحو  ارجتاـی 

 طِرداری اغفِاف

 1400انی  1392

 ىرکزی طِرداری VOIP شیصحو ىجری ك ىظاكر

 دفاجر ك اغفِاف گاٌَ 15 ىٍاـق کهیَ ك اغفِاف

 طِری خدىات

 



 طتکَ فیتر ٌّری در ىدّـَ ةرای ایجاد ارجتا  ىا ةیً شاخحياٌِای داخم اجرای

داٌظااق ك ارجتا  ةا اجاؽ شركر اغهی جِث ایجاد ارجتا  طتکَ داخهی، ایٍحراٌث ك 

 ُکحار 2.5در فؾای  microtrenchةَ ركش  voipطتکَ دكرةیً خراشحی ك 

 ٌّد طتکَ 300اجرای طتکَ داخهی داٌظااق ةا ةیض از 

 اجرا ك پیادق شازی شیصحو ٌلارجی دكرةیً ىدارةصحَ ةا ةرٌدvivotek  كKDT 

خدىث رشاٌی ىا ةَ ایً ىجيّنَ ُيچٍاف اداىَ دارد... 

 پركژق اجرای  فیتر ٌّری

ىّشصَ آىّزش نانی جِاد داٌظااُی 
 اغفِاف

 جا کٍّف 1391شاؿ

 ایجاد ةرای ىدّـَ در ٌّری فیتر طتکَ اجرای

 ارجتا  ك داٌظااق داخم شاخحياٌِای ةیً ىا ارجتا 

 طتکَ ارجتا  ایجاد جِث اغهی شركر اجاؽ ةا

 ك خراشحی دكرةیً طتکَ ك ایٍحراٌث داخهی،

voip 



ایً طرکث یکی از ةزرگحریً جاىیً کٍٍدگاف كفهات ىاطیً : ( 1391)طرکث غدر ىاطیً 

 شٍایً در ىرکز ایراف اشث

ىا  IPجِث ایجاد ك اىٍیث الزـ ك شپس ةركراری ارجتا   Ipsecایجاد طتکَ جٌّم ایيً جدث •

خؿ ارجتا  داخهی  8ةیً شاٌحرانِای پاٌاشٌّیک ك ةركراری ةصحر الزـ جِث ةركراری خداكم 

 رایااف ةیً طهتَ ُای طرکث

 Active Directory Forestٌػب ك راق اٌدازی •

 ٌػب ك راق اٌدازی زیر شاخث طتکَ ةر ىتٍای داىیً•

ةزرگحریً ك ىجِزجریً ةیيارشحاف درىاف  ( : 1394 – 1393) ةیيارشحاف پارشیاف طِرکرد 

 شرـاف در ىرکز ایراف

 KDTـراخی ك پیادق شازی کم طتکَ ٌلارت جػّیری ةا ةرٌد •

   Voip ـراخی ك پیادق شازی طتکَ ارجتا •

 راق اٌدازی ك ججِیز اجاؽ شركر•

 ...ُو اکٍّف ٌیز در خاؿ خدىث رشاٌی ةَ ایً ىجيّنَ ىیتاطیو•



 (1393)داركخاٌَ ىرکزی پم خّاجّ  -جيهیث ُالؿ اخير اغفِاف

ـراخی ك پیادق شازی شاىاٌَ پاشخاّیی دیحا شٍحر دارك جيهیث ُالؿ اخير ةَ طيارق جهفً •

ةا  voipشانحَ ةَ شّاالت داركیی از ـریق شیصحو  24جِث پاشخاّیی  36112ركيی  5

 ىخاةراجی E1خؿ 

 ـراخی ك اجرای طتکَ شحاد ةدراف •

 کهیَ ىراکز شحاد ةدراف اغفِاف wanـراخی ك اجرای ارجتاـات •

 جّشهَ ارجتاـات شپِر طتکَ اشپاداٌا

 ك شیصحو طتکَ داخهی ك ارجتاـی ىظحرکیً ISPـراخی ك ٌػب : 1382شاؿ •

 ةرگزاری دكرق ُای آىّزطی طتکَ ك اىٍیث: 1385-87شاؿ •

ـراخی ك پیادق شازی اكنیً ٌصم جهفٍِای داةث ةا پیض طيارق : 1392انی  1390شاؿ •
جدث ٌلر اپراجّر دكـ جهفً داةث در جياىی ٌلا  طِر اغفِاف ك طِرشحاف ُای اـراؼ  951

 ةا ةزرگحریً طتکَ پّطض كایرنس در اغفِاف ك خّىَ



   (:1388-1389)شازىاف ةِزیصحی طِرشحاف طِرؽا

ـراخی ك اجرای کاىم طتکَ داخهی ك ایٍحراٌث شازىاف ةِزیصحی طِرؽا اغفِاف طاىم •

 کاةم ك فیتر ٌّری ىّرد اشحفادق

ارجتاـی ةا طهتَ ُای دیار شازىاف در  voipةا اغفِاف ك ةصحر  PTPپیادق شازی ارجتا  •
 اشحاف

 (:1388)شازىاف ةِزیصحی طِرشحاف ىتارکَ

ـراخی ك اجرای کاىم طتکَ داخهی ك خارجی شازىاف ةِزیصحی ىتارکَ در  شاخحياف اغهی ك •

 ٌّشاز شازىاف

 

 (:  1388)ادارق پذیرش ك ُياٍُای ىدد جّیاف

ـراخی ك اجرای طتکَ شاخحياف ادارق پذیرش ك ُياٍُای ىدد جّیاف كاكم در خیاةاف اخيد •

 آةاد

 



   (:1385-1392)کارخاٌَ ىهلو جّنیدی ججِیزات دٌداٌپزطکی فراز ىِر اغفِاف

 ـراخی ك اجرای طتکَ داخهی کارخاٌَ•

 ـراخی ك اجرای شیصحو ارجتاـی راق دكر طهب ك دفاجر فركش ك ىٍازؿ ىدیراف•

ارجتاـی کهیَ طهتَ ُا ك دفاجر فركش کظّر ك ارجتا  داخهی  viopـراخی ك اجرای شیصحو •

 ةا طتکَ کظّر آنياف

ـراخی ك اجرای شیصحو ٌلارت جػّیری دكرةیً ىدار ةصحَ ك اٌحلاؿ ركیث جػاكیر در •

 شایر ٌلا 

ججِیزات   Aٌيایٍدق ةرٌد ىهلو کاشحهیٍی در ایراف، جّنید کٍٍدق کالس: طرکث ىهلو کاشحهیٍی

 ـتی دٌداٌپزطکی در ایراف

 ـراخی طتکَ داخهی •

 ارجلاء اىٍیث طتکَ داخهی•

 KDTـراخی ك اجرای دكرةیٍِای ىدارةصحَ •

 ـراخی ك اجرای اجاؽ شركر ك ججِیزات ارجتاـی ىرةّـَ•

 داخهی ك خارجی ك ارجتاـات ةا طهتَ آنياف ك دةی VOIPـراخی ك اجرای طتکَ •



   (:1390-1391)شهرک صنعتی شکوهیه

 شهرک صنعتی شکوهیه قم به سفارش شرکت مخابرات استان قم( FTTB)طراحی شبکه فیبر نوری •

 (:  1389)شازىاف ةِزیصحی اغفِاف

اجرای طتکَ فیتر ٌّری شاخحياف ُای ُفحو جیر خیاةاف آةظار، ایجاد ارجتا  داخهی •
 voipشاخحياٌِای داخهی ك ٌاِتاٌی ك اٌحلاؿ خفّ  جهفٍی جّشؿ جکٍّنّژی 

 (:1392-1391)ىصکً ىِر رطث

 6ـی فرآیٍد ( كاخد 15000)ىجيّنَ ىصکً ىِر رطث (  FTTC)ـراخی طتکَ فیتر ٌّری•
 ىاَُ ةَ شفارش طرکث ىخاةرات گیالف

   (:1390-1393)طِرداری اغفِاف

، ىظاكر ك ( كاخد اداری 32)ةِيً  22ىجيّنَ اداری ( FTTB)ـراخی طتکَ فیتر ٌّری •
 ىجری كصيحی از پركژق

   (:1391-1392)ىصکً ىِر نٍاركد

ةَ شفارش ( كاخد 320)ىجيّنَ ىصکً ىِر نٍاركد ( FTTC)راخی طتکَ فیتر ٌّری •
 طرکث ىخاةرات اشحاف گیالف



 (:1387)شازىاف جرةیث ةدٌی اغفِاف

ىجری پیادق شازی شركرُا ك ةِیٍَ شازی طتکَ اجاؽ شركر ادارق کم جرةیث ةدٌی اشحاف •
 اغفِاف

 (:1388-1390)طرکث رشّؿ ىاطیً

 «ذكب آًُ اغفِاف» ةركراری ارجتاـات ایٍحراٌث ةیً طهب طرکث اكياری رشّؿ ىاطیً•

 (:1387)طرکث دادق گصحر جو

 ك طرکث دادق گصحر جو« آُکاف» ةیً طرکث جّنید آُک wirelessىجری اىٍیث داخهی ك •

 (:1389-1390)ذكب آًُ اغفِاف

دشحااق  600اجرای شیصحو ارجتاـی ةیً طرکث رشّؿ ىاطیً ك طرکث غتا ك اٌتار ك •
 كاكم در ذكب آًُ اغفِاف

 (:1392)ادارق ةرؽ اشحاف اغفِاف

ایجاد ارجتا  كایرنس ةیً طهب ادارق ةرؽ ىٍفلَ ای كاكم در خیاةاف آپاداٌا اكؿ خیاةاف •
 خّراشااف –ةهذث 



   (:1388-1389)شاخحياف پزطکی كاٌٌّی ىرکزی اغفِاف

ـراخی ك اجرای شیصحو طتکَ کاىپیّجر شاخحياف پزطکی كاٌٌّی كاكم در خیاةاف جاةر •

 اٌػاری

ـراخی ك اجرا ك شاخث اجاؽ شركر ك دیحاشٍحر اغهی شاخحياف پزطکی كاٌٌّی كاكم در •

 ىیداف فیؼ اغفِاف

   (:1389)ةیيارشحاف کاطاٌی اغفِاف

 ـراخی ك جرىیو طتکَ داخهی•

 ایجاد ارجتاـات ةیً شاخحياٌی داخهی ةیيارشحاف•

 ك اىٍیث داخهی طتکَ vlanـراخی •

 ةلرگزاری کالس آىّزطی ادىیً پیظرفحَ•

   (:1391)اخحرةرؽ

ـراخی ك اجرای شیصحو اىٍیث طتکَ ك ىدیریث ایٍحرٌث ك ایٍحراٌث طرکث اخحر ةرؽ •

 اغفِاف شاخحياف اداری اغهی



   (:1390-1391)شازىاف ةازرشی کم کظّر

 اشحاف اغفِاف-ـراخی ك اجرای ارجتا  ایٍحراٌث شاخحياف ُای شازىاف ةازرشی کم کظّر•

 ةركراری نیٍک ایٍحراٌث شازىاف ةازرشی کم کظّر طهتَ اغفِاف ةَ غّرت كایرنس•

   (:1384)ادارق جاىیً ةرؽ اشحاف اغفِاف

 «خیاةاف چِارةاغ ةاال»ادارق ةرؽ  forestىظاكر شیصحو یکپارچَ شازی •

 (:1384)داٌظااق غیراٌحفانی اطرفی اغفِاف

شپاُاف »ك ایجاد اىٍیث ایٍحرٌث داٌظااق اطرفی اغفِاف  wirelessجاىیً پٍِای ةاٌد •
 «طِر

 (:1388)ةیيارشحاف كهب چيراف

ـراخی ك اجرای شیصحو طتکَ دكرةیً ىدارةصحَ ةیيارشحاف جخػػی كهب چيراف كاكم در •
 خیاةاف ىظحاؽ دكـ جّشؿ اجرای دكر جا دكر ىدّـَ ةا فیتر ٌّری



 اشحاٌداردُا، ىجّزُا ك گّاُیٍاىَ ُا


