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مشخصات فردي
نام  :پژمان
نام خانوادگي  :فتحي
تاريخ تولد 1363/06/31:
وضعیت تأهل  :متاهل

تماس
Website : www.BeriIT.com
Website : www.pejmanfathi.name
Email: p.fathi@pejmanfathi.name
Mobile Phone Number: (+98) 9128351822
تخصص ها و دوره هاي گذارنده

مديريت
❖  DBAگرايش Strategy
❖  MBAگرايش Strategy
❖  MBAگرايش Marketing
❖ دوره رهبري Leadership
❖

شرکت در اولین دوره ي سمینار مدير عامالن کل کشور

❖

اصول  ،فنون و هنر مذاکره (زير نظر پروفسور مسعود حیدري)

❖

شناخت تیپ هاي شخصیتي و رفتار شناسي سازماني با رويکرد DiSC

❖

مهندسي فروش و بازاريابي (زير نظر دکتر علوي)

❖

سخنران سمینار  Cloud Computingدر سازمان تجارت امن

CV

MCSE 2003
MCITP (Microsoft Certification ID :8669592)
Lync 2013

CISCO :
CCNA = ( ICND1 , ICND2)
CCSP

Security:
CEH(certified ethical hacker)
Cyberoam ID:CCNSP CP280612/v1/06706
Fortigate 100 E , 60 E

Virtualization
Vmware:
V-Sphere (3.5-4.1-5.5-6.5)
VCAP 6.5
VMWare View 5.0
VMware Horizon

Citrix :
XenServer , Xencenter , Citrix Presentation Server 4

2X
2X Server , client 5.x
جدا سازی اینترنت از شبکه داخلی
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MICROSOFT :

CV

EMC VNX 5200 ,5400
DATEBASE :
ORACLE 11G(DBA)
SQL Server
GFI
WEB Monitoring
EndPointSecurity
LanGuard Smart
Event Manager

Server2008 R2 And 20012
WDS , WSUS , RRAS ,VPN , IIS7 , ACTIVE DIRECTORY ,RODC,
Configure Additional Active Directory Server 2008,2003 , DHCP Relay Agent …

Anti Virus:
Symantec Endpoint Protection Manager
kaspersky management console

Backup Server:
Symantec Backup exec 2015
Symantec Backup Exec System Recovery Manager
CompTIA
NetWork +
A+
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SAN Storage
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سوابق كاري

تاريخ شروع

تاريخ اتمام

نام شركت

تکنسین واحد فني (شبکه)

1381

1382

شرکت آموزشي دانشگاه آزاد مهاباد

فني

مدرس و کارشناس واحد فني(شبکه)

1383

1383

شرکت آلومینیوم پارس

فني

سرپرستIT

1386

1391

موسسه نورا ايمن سیستم

مدرس

مدرس دروس تخصصي شبکه)(VCP , VDI , Microsoft

1389

1395

مجتمع فني تهران(قم)

مدرس

) VMWare( VCP , VDI

1390

1391

کارشناس امنیت و مجازي سازي-مسئول شبکه داخلي

1391

1392

آموزشگاه راهین

مدرس

مدرس دروس تخصصي شبکهVCP , VDI , 2X

1391

1396

ماشین سنگین آريا ()Caterpillar

مديريت

مديرIT

1392

شرکت ايمن پاد پوشش

مشاور

مشاور  ITو استراتژي کسب و کار

1397

شرکت نورسازان

مشاور

ديجیتال مارکتینگ

1398

شرکت ماد کامپیوتر مهاباد

شرکت آينده نگاران()AYCO

نوع فعاليت
فني -خدماتي

فني و R&D

سمت كاري
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راه اندازي زيرساخت شبکه در کارخانجات آلومینیوم پارس ساوه
راه اندازي زير ساخت مجازي سازي ) (VMWAREرهیاب ملل
راه اندازي زير ساخت مجازي سازي ) (VMWAREدر داروسازي عبیدي
راه اندازي زير ساخت مجازي سازي ) (Vmwareکیوان مرغ پر طاليي مهاباد
آموزش  Backup Exce 2012سازمان انرژي اتمي
راه اندازي  Backup Exce 2012بیمارستان فوق تخصصي دنا شیراز
راه اندازي  Backup Exce 2012نهاد رياست جمهوري
راه اندازي بستر شبکه دخانیات قشم
راه اندازي بستر شبکه شرکت نوين چرم
راه اندازي  symantec endpoint protection additional management serverبانک قوامین
راه اندازي  symantec endpoint protection additional management serverبانک شهر
راه اندازي مجدد ديتاسنتر شرکت ماشین سنگین آريا Caterpillar
راه اندازي ديتا سنتر کارگزاري فارابي و شرکت توسعه فناوري سوشیانت
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راه اندازي : Kaspersky Management serve
پژوهشکده بیمه – بیمارستان فوق تخصصي دنا شیراز – بیمارستان تهران پارس -مطالعات جمعیت کشور --مالي بانک ملت

راه اندازي : Symantec Endpoint ProtectionManager
نهاد رهبري – وزارت فرهنگ و ارشااد اساالمي  -لیزينگ ايران خودرو  -فناوران خبره- -بانک ساینا-رينگ ساايپا -موساساه
مطالعاتي و حقوقي ايرانیان صاعد-کشتي سازي صدرا-ايران مرينوس  -استانداري خراسان جنوبي– فرمانداري خراسان چنوبي-
نفت پارس-صرافي ملت(بانک ملت) -قواي محرکه کرمان خودرو -فناوري اطالعات مخابرات ايران-مارال صنعت -توسعه تجارتدماوند -دانشاگاه پردي

البرز -موزه علوم و فناوري -کیوان مرغ پر طاليي مهاباد –  -نهضات ساواد آموزي-اساکام-دانشاگاه

شاهید بهشاتي-موساساه تحقیقات آب و خا -سابا آساانبر-نیروگاه طرشات -خدمات تريلر رساتمي-فرادسات انرژي فالت -دفتر
خدمات الکترونیکي -101آبساال -شارکت نتها-لیزنگ پارسایان-مجمع امور صانفي – بیمارساتان پارس -آماج قشام -سایمان
کارون  -سبوس مازند
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مشاوره :
مشاور در زمينه به روز رسانی زيرساخت مجازي سازي در سيمان قشم
مشاور كارگزاري فارابی و شركت توسعه فناوري سوشيانت
مشاور شركت فنا
مشاور برق آلستون نيروگاه طرشت
مشاور در طراحی زيرساخت شبكه داخلی  ،شركت بهاروب تهران
مشاور در زمينه راه اندازي مجازي سازي )(VMWAREدر صدا و سيما قم
مشاور در زمينه راه اندازي مجازي سازي ) (VMWAREدر آب و فاضالب شهر ها و شهرك هاي غرب تهران
مشاور و راه اندازي : 2X
بانک دي -استانداري خراسان جنوبی-گمرك ايران-صرافی ملت  -آب و فاضالب استان قم -آب منطقه اي تهران

